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ΧΥΤΡΟ Ι , ΚΥΘΡΟΙ =ΚΥΘΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑ ΙΚΥΘΡΟ I.K. ΠΕΡΙΠΙΑΝΗ 
(συνέχεια από το προ η· 

γούμενο τεύχος 16ο-17ο) ΚΥΠΡΟΜΝΩΟΣ ΠΟΛΙrΙΣΜΟΣ 

· Εχομεν υπ· όψιν ημών έντυπον απόσπα
σμα, ευγενώς παραχωρηθέν ημίν υπό του κ. 

Κόπαμ, εκ του 1 ου τόμου του πολυτιμοτάτου 
νέου έργου του Αρθούρου I. · Εβανς, του επι
γραφομένου «Scriρta Minoa ... Τα · Εγγραφα 
της Μινώας Κρήτης μετά ειδικής παραπομπής 

εις τα Αρχεία της Κνωσσού, και Αφηγήσεως 
της Ανακαλύψεως των Προ-φοινικικών Γρα
φών .. εν ω ο διάσημος ούτος αρχαιολόγος και 
συγγραφεύς εξετάζει την σχέσιν της επιχω
ρίου Κρητικής «Γραμμικής και Ιερογλυφικής ή 
Συμβολικής γραφής .. προς τα Ανατολικά σύμ
βολα γραφής ή Αλφάβητα και δη προς το Κυ

πριακόν και Φοινικικόν, ωσαύτως δε την αχέ· 
σιν και επίδρασην του αρχαίου Κρητικού και 
του Μινώου πολιτισμού επί του της Μικράς 
Ασίας, Ελλάδος και Κύπρου. 

Odr. Eνans εν τω 9ω Κεφαλαίω τω επιγραφο
μένω «Η Μινώα Κύπρος και αι Νησιωτικοί Γ ρα
φαί... σελ. 269η του Αναλυτικού Πίνακος, 
εμβριθέστοτα εξετάζει την κοταγωγήν των 
ορχεγόνων κατοίκων της Κύπρου, και των 
νεωτέρων Ελληνικών μεγάλων εγκαταστά

σεων, την προέλευσιν του Κυπριακού Αλφα
βήτου, όστις, λέγει, aρχικώς εσχεδιάσθη δια 
μη Ελληνικόν λόγον, και αποδεικνύει Μινώον 
οποικισμόν της Κύπρου. Ούτος εν σελ. 68η 
δηλοί ότι η ορχοιοτέρα της Κύπρου ανάmυξις 

είναι κατωτέρα της Κρητικής και ότι ο πρώτος 
μέγας πολιτισμός οφικνείτοι εις Κύπρο ν εκ Μι
νώος πηγής τέχνης. 1 Περα ιτέρω ποιείται 
σύγκριοιν των Κύπρο-Μινώων συμβόλων προς 
τα Κρητικό και των Μινώων και Κυπρο-Μι· 
νώων τοιούτων προς τον νεώτερον Κυπρια
κόν Αλφάβητον. Εν σελ. 73η ο Dr. Eνans λέγει 
ότι ο « Ελληνικός aποικισμός της Κύπρου 
προηγείται της εν Ελλάδι διαχύσεως ή διαδό
σεως του Φοινικικού αλφαβήτου, 2 και πραγ
ματεύεται περί των αρχαϊκών χαρακτηριστι
κών ή γνωρισμάτων των Κυπρίων Ελλήνων, .. 
περαιτέρω δε λέγει ότι "η Επική παράδοσις 
υποστηρίζει την βροδυτέρον χρονολογία ν δια 
τον εν Κύπρω Ελληνικόν αποικισμόν .. . εν δε 
σελ. 76η ομιλεί περί των «αλληλοδιαδόχων κυ
μάτων μετοικεσίας εκ του Αιγαίου εις την Κύ
προν .. , περαίνων δε λέγει ότι "ο εν Κύπρω 
κυριώτερος Ελληνικός αποικισμός έλαβε χώ
ραν κατά τας αρχάς του Αιώνος του Σιδήρου ... 
Το ειρημένον έργον του Dr. Eνans προώρι

σται να καταλάβη περιφανεστάτην θέσιν εν τη 

ιστορία του Ελληνικού Γένους ούτινος τον αρ

χαίον πολιτισμόν ανέσυρεν εκ των λειψάνων 

της Κνωσσού και αρμοδιώτατα και ευφυέστα
τα ηρμήνευσε και ανέπτυξεν. 
Αι ανακαλύψεις αύται του Dr. Eνans εισάγου

σι την τε ορχοιολογικήν και ιστορικήν θέσιν 
της Κύπρου εις ευρύτερον στάδιον ερεύνης 
και μελέτης και ανάγουσι τον πολιτισμόν αυ
τής πέραν των 4000 ετών π.Χ. παρά την άχρι 
του 1909 επικροτήσασαν γνώμη ν ότι ο αρχαιό
τερος Κύπριος πολιτισμός ή ανάπτυξις άρχε
ται από της ειρημένης εποχής και επομένως 
είναι αρχαιότερος και αυτού του Αιγυπτιακού 
πολιτισμού . 

Λίθινα εργαλεία διαφόρου χρήσεως όμοια 
καθ ' όλα τοις εν Κρήτη ευρέθησαν και ευρί
σκονται πολλά εν Κύπρω. Ημείς αυτοί εύρομεν 

την 28ην Φεβρουορίου 1909 εις τας νοτίους 
υπωρείας της Ακροπόλεως των Χύτρων το ήμι
συ, ήτοι την κεφαλήν, μιας οξίνης εκ μέλανος 
διορίτου λίθου ήτις νυν ευρίσκεται κατατε
ταγμένη μεταξύ των εν τω Μου σείω εκ Χύτρων 
διαφόρων αντικειμένων υπ' αριθμόν 1 (6549). 
Μήκος 3 2/8 · · Πλάτος 3 ·. Επί . των νοτίων κλι
τύων της ιδίας Ακροπόλεως ημείς εύρομεν το 
ήμισυ μεγάλου σιτοτρίmρου ή χειρομύλου 
ωοειδούς σχήματος και κοίλου κατά την μιαν 
πλευρόν ως εκ της χρήσεως. Ο τρίmης ούτος 
είναι κατεσκευασμένος εκ πορώδους σκλη
ρού λίθου υπερύθρου χρώματος είναι δ' 
όμοιος των εκ διορίτου λίθου τοιούτων ευρε
θέντων επί της Ακροπόλεως της Λήδρας 
(Λεοντάρι Βουνό) υπό της Αγγλικής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας τω 1888 1 Το θραύσμα τούτο 
έχει μήκος 8 δακτ. και πλάτος 6 1/2 δακτ. Και 
άλλα πολλά λίθινα όργανα ως σφύραι, σκοπό· 
ναι , αξίναι χειρόμυλοι κλπ. του πρώτου βίου 
των Κυπρίων ευρέθησαν εν τη aρχαία θέσει 
των Χύτρων, η ομοιότης δε τούτων προς τα εν 
Κρήτη και Τρωάδι ευρεθέντα τοιαύτα ουδε
μίαν αφίησιν οπορίαν ως προς την κοινήν των 
λαών τούτων καταγωγή ν και ανάmυξιν ως διϊ
σχυρίοθημεν ήδη αλλαχού και ως τούτο διαπι
στούται νύν υπό του Dr. Eνans. 
Αποφάσει της Επιτροπείας του Κυπριακού 

Μουσείου διενηργήθησαν, υπό την εποπτείαν 
του κ. Ευσταθ. Κωνσταντινίδου , Εφόρου των 

Αρχαιοτήτων, δοκιμαστικοί ανασκαφαί εις δια
φόρους τοποθεσίας της πόλεως των Χύτρων. 
Την 27ην Φεβρουαρίου 1909 μετέβημεν 

μετά του Εφόρου εις την κωμόπολιν της Κυ· 
θρέος προς διοργόνωσιν της εκστρατείας. 
Την επαύριον, Κυριακήν, συνοδευόμενος υπό 
του κ. Σ . Οικονομίδου και Χ. Αιμιλιανίδου επε-
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σκέφθην την τοποθεσίαν Σκαλί. Κατσουρκάν 

=Ακρόπολιν, Άγιον Δημητριaνόν, αγρόν του 
Χατζή Τσικκά κλπ. Εν τη τελευταια τοποθεσία 
πα ρε τήρησα έξωθεν τάφου τινός, ου προ πολ

λού σuληθέντος, θραύσματα ερυθρών εστιλ

βωμένων κυπέλλων και υδριών της χαλκοορει

χαλκίνης περιόδου ων τινα έλαβαν, εξετάσας 
δε το έδαφος παρετήpησα ανεπάφους τά

φους. Το πόρισμα της επιτοπίου ταύτης ερεύ

νης εξέθηκα τω κ. Εφόρω υποδείξας ταυτο

χρόνως την αναγκαιότητα της ανασκαφής εν 
τη ειρημένη θέσει με την βεβαιότητα ανακα

λύψεως της αρχαιοτέρας των Χύτρων νεκρο
πόλεως. Αι ανασκαφαί ήρξαντο την επαύριον 
1ην Μαρτίου εν τη υφ' ημών υποδειχθείση θέ
σει και ε τελείωσαν την 21 ην Μαρτίου 1909. Αι 
προβλέψεις ημών εστέφθησαν υπό πλήρους 

επιτυχίας, καθ' ότι εν ενί και τω αυτώ βαθυτά
τω καθέτω τόφω ούτινος το στόμιον είναι λε
λαξευμένον εν βρόχω, αλλά το εσωτερικόν 

αργιλλώδες, ευρέθησαν 32 πήλινα αγγεία της 
χαλκο-ορειχαλκίνης περιόδου ότινα περιγρά
φομεν εν λεπτομερεία εν τω χειρογρόφω 

Παραρτήματι του Καταλόγου του Μουσείου 
από aριθμ. (6370) μέχρι 32 (6401). Τα αγγεία 
ταύτα είναι σφαιροειδείς υδρίαι και φιάλαι, 
μετά 1 ερυθρού εστιλβωμένου κυπέλλου, πάν
τα χειροποίητα φέροντα ερυθρό και μελανό 
γραμμικά και γεωμετρικό σχήματα ων τι να πο
λύ ομοιόζουσι προς τα επί κολυκύνθης τοιαύ
τα άτι να οι Κύπριοι ενεχάραττον κατά την πα

ναρχαίαν εκείνην εποχήν και άτινα σήμερον 

έτσι εγχαράττουσιν απαραλλάκτως. Η μεγαλυ
τέρα υδρία εκ του τάφου τούτου έχει ύψος 
14% δακτύλων. Μεταξύ των αγγείων τούτων 
υπάρχουσι τι να του τύπου των Schnabei-Kanne 
ήτοι των εχόντων μακρόν αυλακωτόν ή σκα
φοειδή λαιμόν πολύ όμοιον προς το ράμφος 

της νήσσης και δυο φέροντα παραστάσεις 
ζώων εν αναγλύφω. Εκ τούτων το μεν είναι του 

τύπου των τετραπόδων εν σχήμα τι νήσσης πα
ριστά δε κατά μέτωπον γλαύκα και κατά τος 
πλευράς αλέκτορα. Το αγγείον τούτο φέρει 

λαβήν οριζόντιον επί της ράχεως αυτού και 
προχόην όπισθεν έχουσαν χείλη μικρά σκα

φοειδή ή aυλακωτά, πλούσια κοσμήματα ήτοι 

οριζοντίους και καθέτους κυματοειδείς γραμ

μάς, κάθετα κιγκλιδώματα, γραμμάς μελανός 
και ερυθράς επl της ράχεως της προχόης-και 
λαβής (όρο Αρ. 1 (6370) του Παραρτήματος 
του Καταλόγου και Cyprus Mus. Catalogue Αρ. 
215. 'Υψος 5 δακτ. μήκος 5% δακτ. 
Το έτερον αγγείον εlναι σφαιροειδής οινο

χόη φέρουσα παράστασιν κριού ούτινος το 

αριστερόν κέρας ελλείπει Ο λαιμός της οινο
χόης είναι υψηλός, το χείλος σκαφοειδές, η 
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λαβή κάθετος από χε[λους εις τον ώμον· η 

ουρά του κριού παρίσταται όπισθεν της λα
βής. Το αγγείον είναι πλουσlως κεκοσμημένον 
δι' ερυθρών και μελανών γεωμετρικών σχημά

των, οlον 2 σειρών καθέτων ρόμβων (lozenges) 
και δυο παραλλfιλων σειρών κιγκλίδων χωριζο
μένων από των ρόμβων δια δύο ερυθρών 

γραμμών εν αμφοτέραις τοις πλευραίς· δυο 
ταινίαι πέριξ του λαιμού του κριού και πέντε 
ρόμβοι επί του στήθους. · Ενθεν κ' ένθεν των 
ρόμβων τούτων 3 κάθετοι ερυθραί ταινfαι διή
κουσαι από του λαιμού του κριού μέχρι της 

λαβής όπισθεν, παραπλεύρως δε τούτων εν 

μεν τη δεξιό πλευρό διπλοί ζιγζόγ γραμμα Ι εν 
δε τη αριστερά τριπλοί τοιούτοι· ταιν!αι ερυ

θραί πέριξ του λαιμού και λαβής και επί της 

κοιλίας. (όρο Αριθ. 2 (6361) του Παραρτήματος 
του Καταλόγου του Μουσείου). · Υψος 8 δακτ. 
μήκος 6 δακτ. 
Εκ του τάφου τούτου θα περιγράψωμεν και 

τρίτον λίαν περlεργον αγγείον ούτινος ό τε 
τύπος και η κατασκευή ανάγεται κυρίως εις 
την χαλκήν περίοδον. 32 (6401 ). Φιόλη ερυθρό 
σφαιροειδfις χειροποίητος άνευ διακεκριμέ
νης βάσεως φέρουσα λαιμόν πολύ βραχύν 

μετά χείλους ακονονίστου, ρόχιν ή γραμμήν 
εν αναγλύφω εν τω κέντρω του λαιμού μετά 

εγχαράκτου αλύσεως· λαβή μικρά ημικύκλιος 
φέρουσα εγχάρακτο ν άλυσιν· μικρά προεξοχή 
απέναντι της λαβfις· δυο ακανόνιστοι λωρίδες 
{Stripes) άρχονται από της μιας πλευράς της 
λαβής καταλήγουσαι εις την ετέραν κάτωθεν 
της λαβής δυο οριζόντιοι αλύσεις εγχάρακτοι. 

(πρβλ. Αρ. 120 και 121 του Καταλόγου του Κυ
πριακού Μουσείου). · Υψος 6 δακτ. 
Εν τω αυτώ τάφω ηυρέθη μικρόν ερυθρούν 

κύπελλον εστιλβωμένον όμοιον τοις εν Αγ. 

Παρασκευή, νεκροπόλει της Λήδρας και εν τη 

Επαρχία Κερυνείας ευρεθείσι. Το κύπελλον 
τούτο φέρει μικράν προεξοχήν επί του χεl

λους έχουσαν μικράν οπήν (Stringhole} δι' ής 
περώντες χορδή ν ανήρτων τούτο. Ο τύπος ού* 
τος των κυπέλλων, όστις είναι ο αρχαιότερος 
τύπος της Κυπριακής τέχνης ως και έτεροι 

τύποι αγγείων μετά ή άνευ βαφών ή επικτήτων 
χρωμάτων, εσφαλμένως απεδόθηκαν υπό της 

δυάδας των Συγγραφέων του Καταλόγου του 
Κυπριακού Μουσείου εις την ορειχαλκίνην 

περίοδον και ουχί εις την αρχαιοτέραν χαλκήν 
περίοδον. ('Ορα Cyρ. Mus. CatalogueAρ.1 και 
εφ.) διαμ. 4 δακτ. 
Η εν τη τοποθεσία χ· Τσικκά νεκρόπολις της 

χαλκο-ορειχαλκ!νης περιόδου μετά επιδρά· 
σεως της Μυκηναϊκής τέχνης προχωρεl νοτιώ
τερον εις τοποθεσίαν χ· Κύτση ένθα εν τινι 

μικρώ τόφω Αριθμ. 9 (α) τη 9η Μαρτίου ηυρέθη 
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ερυθρούν μικρόν κύπελλον φέρον εγχάρακτα 

κοσμήματα φύλλων μυρσίνης εντός των γραμ
μών των οποlων ευρiσκεται εντεθειμένη λευ

κή ζύμη εξ αργlλλου. Eni του χεiλους φέρει 
προεξοχήν έχοuσαν μικράν οπήν δια χορδήν 

προς ανόρτησιν (String-hole). Το κύπελλον 
έξωθεν μεν είναι ερυθρούν εστιλβωμένον, 

έσωθεν δε μελανόν ως π!σσα. Το μελανόν 

χριiψα οφε[λεται εις την εν τω κλιβόνω υπερ

βολικήν. ι· Ορα Catal. of Cyρ. Museum Ν ο 7-11). 
διάμ. 3 δακτ. 6/8. 
Εν τω αυτώ τάφω ηυρέθη μικρά ορειχαλκίνη 

μάχαιρα μήκους 5Vι δακτύλων. 
Εν δε τω 30ω τάφω εν τη τοποθεσία χ· Κύ

τση ευρέθη ορειχαλκiνη μάχαιρα μήκους 9Υι 
δακτ. και μικροτέρα τοιαύτη μήκους 6 
δακτύλων. 
Εν τη νεκροπόλει της τοποθεσίας χ· Κύτση 

ανεκαλύφθησαν και τάφοι της αρχαίας 

Ελληνο-φοινικικής ή τελευταίας ορειχαλκίνης 

περιόδου μετά ωραιοτάτων μεγάλων αμφο
ρέων ή υδριών μετά ζωηρών ερυθρών και με

λανών ταινιών, γεωμετρικών σχημάτων, συγ

κεντρικών ή ομοκέντρων κύκλων κλπ. 

Εν τω τάφω 1 Οω ανεκαλύφθη ωραιότατος 
σπάνιος αμφορεύς φέρων λαιμόν χωνοειδή 
και σώμα εξωγκωμένον αρχόμενον κάτωθεν 

των λαβών, αίτινες είναι μικροί οριζόντιοι επί 

του σώματος. Τα κοσμήματα σύγκεινται εξ 9 
Μυκηναϊκών καθέτων ελίκων ή συγκεντρικών 

εφαmομένων κύκλων μεταξύ των δυο λαβών, 

εξ οριζοντίων στενών λωρίδων και εξ ερυθρών 

και μελανών πλατειών ταινιών επί του λαιμού. 
Κάτωθεν του χείλους φέρει ερυθράν ταινίαν 

και έσωθεν αυτού μελανήν ταινίαν. (Όρο 
ΚΒΗ. ρ. 489. pl. cexvi,8. ρ. 358. note i. Επίσης 
C.M.C. ρ. 67, Νο 990.) ·vψος 13Υ2 δακτύλων. 
Κρατήρ τις ευρισκόμενος εν τω Μουσείω, 

ύψους 12 δακτ. αγορασθείς εξ ιδιωτικής συλ
λογής φέρει ακριβώς τους αυτούς Μυκηνa·ί

κούς έλικας, προέρχεται δ' είτε εκ Χύτρων ή 
εκ Ταμασσού, καθ' ομολογίαν του πρώην ιδιο

κτήτου αυτού αλλά ενδέχεται να προέρχηται 

μάλλον εκ της πρώτης θέσεως. 

Εν τοις κοσμήμασι των δυο τούτων ωραίων 

αγγείων η επίδρασις της Μυκηναϊκής τέχνης 

είναι καταφανής. 

· Ετερος ωραίος μέγας αμφορεύς εκ του αυ
τού Τάφου εlναι ο εξής Αμφορεύς aπιοειδής 

άνευ λαιμού· ώτα κάθετα αρχόμενα από του 

χείλους και σχηματίζοντα καμπύλην γραμμήν 

ύπερθεν του χείλους· μελανα! ταινίαι και μια 

πλατυτάτη ερυθρά·ζώνη πέριξ του σώματος· 

βάσις δακτυλιοειδής· δυο κυματοειδεις γραμ
μαί μεταξύ των λαβών και μεταξύ των γραμ

μών τούτων σειρά ομοκέντρων κύκλων· στενή 
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μελανή γραμμή κάτωθεν του χείλους και πλα
τεία ταινία μελανή ακριβώς επι του χείλους 
μετά ερυθρών ρόμβων. Εν τοις κοσμήμασι του 
αγγείου τούτου παρατηρείται η επίδρασις της 
Διπυλαlας τέχνης (όρο C.M.C. σελ. 77.8.) ύψος 
14 δακτ. 
Μικρόν νοτιώτερον της τοποθεσίας χ· Κύτ

ζη κείται επί λόφου και των κλιτύων αυτού 
εκ_τενής νεκρόπολις της Ελληνο-φοινικικής 

περιόδου. Τάφοι μεγάλοι και βαθείς ανεσκά
φησαν πολλοί από της 5ης μέχρι της ?ης, από 

της 12-13 και 19-21 Μαρτίου 1909. Τινές των 
τάφων τούτων ηνοίχθησαν ενώπιον ημών και 
αγγεία πήλινα και ορειχάλκινα, σχεδόν πάντα 
τεθραυσμένα ως εκ της πτώσεως της των τά

φων οροφής, ελήφθησαν εξ αυτών. 

Εκ των πολλών τάφων της νεκροπόλεως 

ταύτης εΙς μέγας πλούσιος τάφος, ον δυνάμε
θα αφόβως να καλέσωμεν βασιλικόν, απέδω
κεν αντικείμενα μεγάλου αρχαιολογικού εν
διαφέροντος και μεγάλης αξίας. · Ενεκα της 
σπουδιαότητος του τάφου τούτου θα προσπα

θήσωμεν να παράσχωμεν τοις ημετέροις ανα
γνώσταις όσον οίον τε πλήρη εικόνα αυτού. 
Ο δρόμος και η εlσοδος του τάφου τούτου 

έχουσι νοτίαν διεύθυνσιν, οι εργάται όμως 
ήνοιξαν αυτόν ακριβώς εκ της οροφής ήτις 
φαίνεται ότι ήτο εστεγασμένη δια ξύλων ων 
ίχνη (κόνις μόνον) εσώζοντο κατά την εκσκα
φήν. Αι πλευραί του δρόμου του τάφου είναι 
ξηρώς εκτισμέναι δια λιθίνων πλακών. Ο δρό
μος έχει μήκος 1 μ. 70 εκατ., ο κυρίως τάφος 
έχει μήκος 2 μ. 135 εκατ., πλάτος 1 μ. 37 εκατ. 

. και βάθος κατά το βόρειον άκρον 1 μ. 71 ε κατ. 
Ο νεκρός ετάφη εντός μεγάλου πηλίνου 

σαρκοφάγου φέροντος λοβός, με την κεφα
λήν προς δυσμάς εάν κρίνω μεν εκ της θέσεως 
των οστέων και της διευθύνσεως του σαρκο
φάγου καίτοι τούτου ευρεθέντος δυστυχώς 
τεθραυσμένου ως εκ της mώσεως της στέγης 
και των πλευρών του τάφου. Ο τάφος ούτος 
ωρισμένως ανήκει εις την εποχήν του σιδήρου 
(1 000 π.Χ.) ως εκ της εν αυτώ παρουσίας σιδη
ρών αντικειμένων. Ούτος είναι aξιοσημείωτος 
δια τα πολλά και ωραία ορειχάλκινα δοχεία 

αυτού, δυστυχώς όμως συντετριμμένα, δι' εν 
μικρόν αργυρούν κύπελλον, και 2 χρυσός ει
κόνας ων πλήρη περιγραφήν θα δώσωμεν αμέ
σως κατωτέρω. Ο ειρημένος τάφος είναι ο ?ος 

τάφος ο μεταξύ της 5ης και ?ης Μαρτίου 1909 
ερευνηθείς και ούτινος τα αντικείμενα υφ' 
ημών εν τω χειρογράφω Παραρτήματος του 
Καταλόγου του Κυπριακού Μουσείου λεmο
μερώς περιεγράφησαν ως εξής: 
1 (6425) Μέγα ορειχάλκινοΥ αγγείον (υδρiα) 
ωραίας τέχνης· η στεφάνη και 3 πλευραί σώ-
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ζονται φέρουσαι ωραίας παραστάσεις ελά

φων· λαβα! και βάσεις σώα, το επ[λοιπον εις 
πολλά θραύσματα. 
2 (6426) Διϊλυστήρ ορειχόλκινος, εις θραύ' 
σματα. 

3 (6427) Μικρόν Κύπελλον ορειχάλκινον σώον. 
Διόμ.5δ. 
4(6428) Ορειχόλκινον αγγεlον εις θραύσματα· 
πλευραί ριγωτοί ωραίας επεξεργασίας. 
5 (6429) Μικρόν κύπελλον αργυρούν σώον, 4 
δακτ. διάμ. φέρον δυο σφραγίδας χρυσός επί 
της εξωτερικής επιφανε!ας δια λεmής ταινίας 
aργυρός αλλήλαις συνεχομένας. 
6 (6430) 8 χρυσοί ρόδακες ή aστέρες οlτινες 
προσηρμόζοvτο εις διόδημα. 

7 (6431) 2 λεmόταται χρυσοί τετράγωνοι εικό
νες παριστώσαι εν αναγλύφω εστεμμένον βα
σιλικόν ζεύγος. Ο βασιλεύς φαiνεται ότι φέρει 
μεγάλα υποδήματα. Αμφότεροι οι εικόνες φέ
ρουσι χιτώνα και κρατούσι κλάδον φοίνικας: Αι 
εικόνες φέρουσι 4 οπάς, ήτοι 1 ανά εκάστην 
γωνία ν, εξ ου εικάζομεν ότι αύται ήσαν καθη
λωμένοι επί τεμαχίου τετραγώνου ξυλίνης 
πλακός ήτις φυσικώ τω λόγω εφθάρη. Αι εικό
νες έχουσι μήκος 3 δακτ. και πλάτος 2 δακτ. 
είναι δε ωραίας aρχαϊκής τέχνης, εν μέρει 
όμως τεθραυσμέναι και πεπιεσμένοι Εξ όσων 
γνωρίζομεν τα πολύτιμα ταύτα χρυσά κειμήλια 
είναι μοναδικά εις το είδος των μεταξύ των .εy 
Κύπρω μέχρι σήμερον ευρεθέντων και 'δημ
σιευθέντων χρυσών αντικειμένων. 
8 (6432) Σιδηρά μάχαιρα τεραστία, τεθραuσμέ
νη· τεμάχια λαβής και ήλοι σώζονται Μήκος 

9% δακτλ. 
9 (6433) Σιδηρό μόχαιρα συντετριμμένη· λαβή 
εξ ελεφαντόδοντος βεβλαμμένη. Μήκος 7% 
δακτ. 

10 (6434) 3 λύχνοι πήλινοι κογχοειδείς της αρ
χαιοτέρας Ελληνο-φοινικικής περιόδου. Το 
γεγονός της ευρέσεως λύχνων του τύπου τού
του μετά αγγείων εκ βαθέος φαιού χώματος 
φερόντων καθέτους ραβδώσεις της τάξεως 
των Bucchero ware, άτινα ανάγονται εις την 
10ην μέχρι της 9ης π.Χ. εκοτ. (και ουχί 9-?ης) 
ανατρέπει την θεωρίαν του κ. J. L. Myres και Μ. 
Ο. Rίchter την εν τω Καταλόγω του Κυπριακού 
Μουσείου σελ. 80 διατυπωθείσα ν ότι οι λύχνοι 
ούτοι άρχονται από της 8ης μέχρι της ?ης εκα
τοντ. π.Χ. 

11 (6435) 3 μόνωτοι μελανόχρους οινοχόοι εξ 
ων η μία είναι τεθραυσμένη εις πολλά τεμάχια, 
φέρουσαι καθέτους εγχαράκτους ραβδώσεις 
πέριξ του σώματος και 4 εγχαράκτους οριζον
τίους γραμμάς επι του τραχήλου. Τα χείλη και 
των τριών είναι συνεσφιγμένα δlκην κογχυ
λίου. (Όρο M.C. ρ. 70. Β. (α) oarse Bucchero 
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ware Ν ο 1 034 ). 
Ο τύπος και η τέχνη της τάξεως ταύτης των 

αγγείων ανάγεται εις την ορειχαλκlνην περίο
δον αλλά ταύτα ευρισκόμενα εις τάφους της 
Ελληνο-φοινικικής περιόδου σημειούσι την 
μετάβασιν της πρWτης εις την δευτέραν 
περίοδον. 

12 (6436) Υψηλοί θόσεις και θραύσματα πλευ
ρών δυο εκτάκτως μεγάλου μεγέθους κυλίκων 
εξ υπερύθρου χώματος, φερ-ουσών ταινίας με
λανός έσωθεν και έξωθεν. Επί του λαιμού φέ
ρουσι κιγκλιδωτούς ρόμβους, τρίγωνα και άλ

λα γεωμετρικά σχήματα (όρο 952 και 953 (α) 
του Ο. Μ. Cata!ogue). Ο τύπος ούτος των κυλl
κων είναι Κυπριακός ομοιάζει δε πως προς τα ς 
Αττικάς κύλικας επί υψηλής βάσεως αίτινες 
όμως είναι πολύ νεώτεροι των ημετέρων 
κυλίκων. 

13 (6437) Οινοχόη βαρελλοειδής μόνωτος με 2 
πλατεiας ερυθράς ταινίας πέριξ του σώματος 
και 3 στενός λωρίδας μελανός εναλλάξ. Τε
τράγωνα μετά κιγκλιδωτών ρόμβων μελανών 
επί του τραχήλου και κάτωθεν αυτών τρίγωνα 
απλά μελανά ένθεν κ' ενθεν του τραχήλου. 
Μελιταίοι σταυροί μελανοί (Maltese crosses) 
εφ' εκατέρας των πλευρών εντό(; ερυθμών 
ομοκέντρων κύκλων (όρο C.M.C. Νο 979) ύψος 
10% δακτ. 
14 (6438) Κεφαλή λιθίνης αξίνης πολύ μικρός 
εκ διορlτου λiθου. 
15 (6439) Θραύσμα λιθίνου εργαλείου εκ διορί
του λ!θου πιθανώς αξlνης ή σκόνης. 
Τα δυο τελευταία λίθινα αντικείμενα υποθέ

τομεν ότι είναι τυχαία, δηλαδή δεν ετέθησαν 
εν τω τόφω ειδικώς υπό των συγγενών του 
νεκρού ότε των αντικειμένων τούτων ανηκόν
των εις την χαλκο-ορειχαλκ!νην περlοδον. 

Εκ δε των εκ του τάφου 8ou της αυτής νε
κροπόλεως και περιόδου ληφθεισών αρχαιο
τήτων θα περιγράψωμεν τας μόλλον αξιο
σημειώτους. 

1 (6440) 5 κύλικες μικροί φέρουσαι μελανός 
ταινίας έξωθεν και έσωθεν και 2 μικράς λοβός. 
Η βάσις αυτών είναι υψηλή δακτυλιοειδής, το 
σώμα εξογκούται εις το μέσον προς τα άνω. 
(' Ορα C.M.C. 954). 
2 (6441) Κύπελλον βαθύ μόνωτον· κυματοει
δής γραμμή κάτωθεν του χείλους· 2 μαύροι 
ταινίαι έσωθεν· βαφή σχεδόν εξηφανίσθη· βά
σις μικρό δακτυλιοειδής· μελανή ταινία λοξή 
από του χείλους εις την βάσιν της λαβής. 
(πρβλ. (Μ. 944 (α). 
3 (6442) Οινοχόη σφαιροειδής· σύμπλεγμα 
οριζοντίων γραμμών ειλημμένων εκ χαρακτη
ριστικών Μυκηναϊκών ταινιών μετά ομο
κέντρων κύκλων οpιζοντlων· λαιμός μικρός· 
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χείλος συνεσφιγμένον δίκην κογχυλ!ου· λαβή 
κάθετος σχηματiζοuσα καμπύλην υπερόνω 
του χείλους. 

9 (6448) Μέγα ορειχόλκινον αγγείον (χύτρα) 
τεθραυσμένον εις πολλά τεμάχια· βάσις λο
βοί, στεφάνη και πλευραl σώζονται. 
1 Ο (6349) Ορειχόλκινον κόλυμμα ορειχαλκίνου 
αγγεlοu με ραβδώσεις εσωτερικός και εξω
τερικός. 

Η νεκρόπολις αύτη υπήρξε γόνιμος εις από
δοσιν ωραιοτότων μεγάλων και μικρών ορει
χαλκlνων αγγείων δυστυχώς όμως σχεδόν 
απάντων τεθpαυσμένων. 

Εκ της νεκροπόλεως ταύτης, ήτις κεiται επt 

λόφου, εν τη τοποθεσla (<Μάνδρα του Βασίλη 
Πηπόνη», ως όνω ερρήθη, μεταβαίνομεν εις 
την νεκρόπολιν της αυτής αρχαίας Ελληνο

φοινικικής και Πτολεμαϊκής περιόδου, την εν 
τη τοποθεσία «Πουρόγλου ή Πουρού'ογλού» 
εν τω αγρώ του Σταυρή Ορφανού κειμένην. 

Η τελευτοiα αύτη τοποθεσiα κεΙται νοτιοα
νατολικώς της πρώτης και απέχει ταύτης περί 
τας 200 υόρδας. Η νεκρόπολις αύτη κείται εις 
τους πρόποδας τραπεζοειδούς οροπεδΙου 
κειμένου προς βορράν εφ' ου οι περiοικοι 
ηνέωξαν πολλούς τάφους ων τα aντικεiμενα 
επώλησαν τω Στρατηγώ Τ σεσνόλα. Τ ους σεσu
λημένους τούτους τόφοuς και την όλην έκτα
σι ν του οροπεδίου επεσκέφθημεν την 21ην 
Μαρτίου 1909 ένθα παρετηρήσαμεν ίχνη θε
μελlων αρχαίου aποικισμού. Πλην των σεσυ
λημένων τόφων υπάρχει σειρά "ανεπόφων 
τοιούτων κατά μήκος της δυτικής κλιτύος και 
εν_ τη σειρά των σεσuλημένων τάφων. 

Εν τω ογρώ του Στουρή Ορφανού ανεσκά
φησαν 8 τόφοι εξ ων ο εις ήτο 8εβυθισμένος. 
Οι έτεροι 7 απέδωκαν αντικεiμενα αντιπροσω
πεύοντα την τελευταiαν περίοδον της ορει
χαλκ!νης ή Μυκηναϊκής περιόδου ώσαυτως δε 
και την αρχαiαν Ελληνο-φοινικήν περ!οδον 

μέχρι της Πτολεμαϊκής τοιαύτης. Τα σπου
δαιότερα και πολυτιμότερα αντικεlμενο ελήφ
θησαν εκ των τάφων 16, 18, 19, 20 και 21 οίτι
νες ηρευνήθησαν μεταξύ της 16ης και 21ης 
Μαρτίου. · Απαντα τα ευρήματα ταύτα περι
γράφονται λεmομερώς υφ' ημών εν τω 
Παρορτήματι του Καταλόγου του Μουσείου 
από 6479-6519 (γ). Την ανασκαφήν των τόφων 
20 και 21 επετηρήσαμεν αυτοπροσώπως, κατ' 
εντολήν του Εφόρου των Αρχαιοτήτων, την 

20ην και 21ην Μαρτίου 1909. Εκ των ευρημό
των τούτων θα περιορισθώμεν να αναγρόψω

μεν ενθάδε το σπουδαιότερα εξ εκάστου 

τόφου. 
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ΤΑΦΟΣ16ος 

1 (6479) 2 τερόστιοι πίθοι (Αμφορείς Οίνου) εκ 
λευκής αργίλλου· λαβα! μεγόλαι υψούμεναι 
ύπερθεν του σώματος· λαιμός μικρός και στε

νός· 8όσις οξυτενής. · γψος 3 ποδ. 2 δακτ. 
Οι αμφορεiς ούτοι ήσαν τεθειμένοι ακριβώς 

έμπροσθεν της εισόδου του τάφου δiκην προ
πυργίου κατά της των τυμβωρύχων επιθέ

σεως! Ο τύπος ούτος των αμφορέων ανάγεται 
εις την 6ην π. Χ. εκατοντ. ή καιενωρlτερον έτι, 
ως θα αποδεiξωμεν παρακατιόντες. 
2 (6480) 2 ελικοειδείς δακτύλιοι ή κρίκοι χρυ
σοί, θρQύσματα αργυρών δακτυλlων, 1 μικρός 
ορειχάλκινος δα~;<τύλιος ή κρlκος. 
3 (6481) 1 ελαφάντινον ·ι;:ιντ-ικ&Ιμενον παριστών 
έγγλυφον ανθρωπ!νην μορφήν. 
4 (9481 (α) 2 ορειχόλκινοι λοβοί ενωτίου του 
τύπου των εν τω (Μ. Catalogue pl. νiί Νο 4008, 
εικονιζομένων. 

5 (6481 (β) 2 υόλινοι δακτυλιόλιθοι, ο εις μέγα~ 
λευκός, ο έτερος μικρός υπομέλας. 

ΤΑΦΟΣ18ος 

1 (6482) 4 οινοχόοι μικρο! λευκοί όνευ βαφών· 
λαιμός στενός και βραχύς· χεlλος συνεσφιγ

μένον δίκην κόγχης (ρinchedlίρ tyρe) (όρο 
C.M.C. σελ. 70 Β.). 
4 (6485) Μόχαιρα σιδηρό τεθραυσμένη· θραύ
σματα 3 σιδηρών στελγlδων ή στλεγγίδων 
(αποξεστήρων) (strίgils) και σιδηρό θραύσματα 
άλλων αντικειμένων· γωνlαι του σαρκοφάγου 
και ήλοι. 
5 (6486) Αλαβόστρινον αγγείον μικρόν· χείλος 
τεθραuσμένον, δυο μικρό εξογκώματα εκατέ

ρωθεν του λαιμού. 

6 (6487) 2 τεθραυσμένα μικρό αλαβόστρινα 
αγγεία. 
7 (6438) 2 ερυθροί κυλινδροειδείς μικρο! πίθοι 
με οξυτενή βάσιν, και 2 μικρός λοβός. Στόμα 
στενόν· ο εις έχει ολίγον υψηλόν λαιμόν με 
χείλος· ο έτερος δεν έχει λαιμόν. 
8 (6488(α) 4 θραύσματα αργυρώ,ν καρφίδων· 1 
ζεύγος αργυρών ενωτίων· 2 ερυθρό μάργαρο· 
3 θραύσματα δακτυλlου· 7 τεμάχια φύλλων 
χρυσών. 

ΤΑΦΟΣ19ος 

1 (6489) 1 ορειχόλκινον κύπελλον μικρόν 
τεθpαυσμένον. 

2 (6490) 2 πήλινοι υδρ!αι κυλινδρικα! με οξυτε
νή βάσιν, σχηματ!ζουσαν θηλήν· λαβή μια κά
θετος μικρό· στόμα ευρύ· η μια έχει λαιμόν 
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χωνοειδή , και χεlλος κεκλιμένον προς τα έξω· 
ζώνη περί τον ώμον· (πρβλ. C.M.C. ρ. 59.1.) 
Ύψος του ενός 14% δακτ. του δ' ετέρου 12Υ2 

δaκτ. 
3 (6491) Λύχνος ορειχάλκινος εντός του 
οποίου διετηρείτο εισέτι τεμάχιον της θρυαλ
λίδος εκ λίνου ην ήναψαν εν τω τόφω πριν ή 
κλείσωσιν aυτόν. 
Την θρυαλλίδα ταύτην είδομεν εντός του 

λύχνου. Το προς το στόμιον του λύχνου μέρος 
aυτής ήτο κεκaυμένον, το δ' υπόλοιπον μέρος 
ην κaτάλευκον στρογγύλον και πλεκτόν. Το 
διασωθέν τεμάχιον της θρυαλλίδος έχει μή
κος 1 V2 δα κ τ. Τούτο αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι 
κάτοικοι των Χύτρων έγνων να χρησιμοποιώσι 
το ύδωρ του Κεφαλοβρύσου δια την καλλιέρ· 
γειαν του λίνου εν ω οι απόγονοι aυτών υστε
ρούσιν εν τούτω. 
4 (6492) 2 πήλινοι λύχνοι κογχοειδείς του αρ
χαιοτέρου εν Κύπρω τύπου · (πρβλ. C.M.C. ρ. 
80Α). 

5 (6492) Μάχαιρα σιδηρά. τεθραυσμένη. 
6 (6494) Νόμισμα χαλκού ν του Πτολεμαίου Α ·. 
Σωτήρος 305-284 π.Χ. και Πτολεμαίου Β · . 295· 
284 π.Χ. 
Πλήρη περιγραφήν του νομίσματος τούτου 

παρέχομε ν εν τω περί Νομισμάτων Κεφαλaίω. 
Κεφaλaίω. 
Το γεγονός της ευρέσεως λύχνων και άλλων 
αντικειμένων αναγομένων εις αρχaιοτέραν 
της Πτολεμaϊκής περιόδου εποχή ν δύναται να 
εξηγηθεί δια νεωτέρας ταφής εν αρχαιοτέρω 
τάφω. 

ΤΑΦΟΣ20ος 
(ανατολικός) 

· Υψος 3 μ. Μήκος 1.50. Πλάτος 0.1 06. Εσω· 
τερικόν πλάτος 0.47. Πλάτος του στομίου 0.83. 
· Υψος του στομίου 0.133. 

1 (6495) 2 τεμάχια χρυσού κοσμήματος. πι· 
θaνώς περιδεραίου λεmής τέχνης. 

2 (6496) Συντρίμματα φύλλων χρυσών. 
3 (6496) 2 μικροί απλοί οινοχόοι χεlλη πεπιε

σμένα, κάθεται λοβοί· βάσις λεία. 
4 (6498) Λύχνοι πήλινοι με χεlλος πεπιεσμέ· 

νον πρβλ. (C.M.C. ρ. 80Α) . 

5 (5499) 1 ορειχάλκινος καθρέφτης. 

ΤΑΦΟΣ21ος 

(Δυτικός) 

Ο οικογενειακός ούτος τόφος είνε διηρημέ
νος εις δύο θαλάμους ων ο επί τα δεξιό περι
λαμβάνει 2 μνήματα. Ο δρόμος του τάφου τού-
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του έχει νοτίαν διεύθυνσιν. Το στόμιον του 
δεξιού θαλάμου aνοίγει προς δυσμάς και το 
του άλλου τάφου προς νότον. Αμφότερα δ ' 
εκαλύmοντο υπό λιθίνων πλακών αίτινες 
όμως δεν έφεραν επιγραφάς. Το στόμιον του 
δεξιού θαλάμου έχει πλάτος 1 μ., ύψος 0.134 
και εσωτερικόν πλάτος 1.36. Ο έτερος θάλα
μος έχει πλάτος κατά το στόμιον 0.103 εκατ. 

μ., ύψος 0.126, ύψος εσωτερικόν 0.93. πλάτος 
εσωτερικόν 1.66 εκατ. 
Τα χρυσά, aργυρό, ορειχάλκινα και πήλινα 

αντικείμενα άτινa εν τω τόφω τούτω ηυρέθη
σαν δείκνυσιν ότι η ενθάδε τaφείσα οικογέ

νεια ην πλουσίa. Εκ των aντικειμένων τούτων 
θα περιγρόψωμεν τα σπουδαιότερα. 

1 (6500) 1 χρυσούς λοβός ενωτίου λεμβοει
δούς του τύπου των εν τω Καταλόγω του Μου
σείου υπ' aριθ. 4008·4011 περιγραφομένων 
και εν Πιν. Ζ · εικονιζομένων. 

2 (6501) 1 τρίπους εκ διορίτου λίθου (ιγδίον 
ή άλλο τι μαγειρικόν σκέύος) . Δια μ. 14 δακτ. 

3 (6502) 1 τρίπους πήλινος _τεθραυσμένος 
εις δύο (ιγδίον ή άλλο μαγειρικόν σκεύος) . 
Διαμ. 13 δακτ. 

4 (6503) Μικρό οινοχόη ερυθρό σφαιροει
δής· χείλος πλατύ, λείον· λοβοί, λαιμός και 
βάσις ελλείπουσι· ρόχις (κορδόνι) επί του 
ώμου και λαιμού (πρβλ. C.M.C. ρ. 67 .. Handle
ridgejυgs .. ). 

5 (6504 Κύπελλον αβαθές· μελανοί κύκλοι εν 
τω πυθμένι και επί της βάσεως έξωθεν· πλα
τεία ερυθρά ταινία κάτωθεν του χεlλους· 2 
μικροί οποί δια χορδήν (string-hole) και άλλοι 
εξοχaί επί του χεlλους. 

6 (6505) Μέγας λύχνος πήλινος εν ε ίδει 

aνοικτού κυπέλλου ή παροψίδος. Εν τω 

κέντρω προεξέχει χωνοειδής σωλήν και οπή 
εν τω πυθμένι του σωλήνας δι ' ης ο λύχνος 
εστερεούτο επί ράβδου· τεθραυσμένος εις 
δύο, άνευ παραστάσεως. Το ήμισυ ελλείπει. 
Διaμ. 7 δaκτ. (όρο .. saιaminia .. σελ. 279. 

7 (6506) Αμφορεύς εις δύο τεμάχια· λαβαί 
οριζόντιοι· τaινίαι ερυθραί και μελανοί επί του 

σώματος και του λαιμού ομόκεντροι κύκλοι 
οριζόντιοι και κάθετοι· λεύκος υψηλός', ευρύς, 
χείλος κεκλιμένον προς τα έξω. 

1 Ο (6509) Βάσις και μέρος του λαιμού μεγά
λου aμφορέως· λαιμός μέγας, ευρύς και βρα
χύς με μελανός ταινίας, τετραγωνισμένα τρί
γωνα, κιγκλιδωτοί ρόμβοι και άλλα γεωμετρικό 
σχήματα· (πρβλ. C.M.C. Αρ. 115 και 1140). 

11 (6510) Μικρά ωρaιοτότη aπιοειδής ερυ
θρά οινοχόη μόνωτος, τεθραυσμένη εις πολλά 
τεμάχια άτινa δύνανται να συγκολληθώσι 
προς συμπλήρωσιν του αγγείου καθότι ημείς 
επιμελώς συνελέξαμεν άπαντα τα θραύσματα· 
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λαβή κάθετος αρχομένη κάτωθεν δακτυλίου 

εν αναγλύφω επί του λαιμού καθήκουσα επί 
του ώμου· χείλος χωνοειδές πλατύ σχηματί
ζον σκιάδιον· γραμμαί μελανοί και ταινίαι ερυ
θραί· ερυθρούν τρίγωνον επί του λαιμού και 
ωραίον άνθος λωτού επί του σώματος, διάφο
ρα άλλα γεωμετρικά σχήματα κομψώς επε
ξειργασμένα. Η επίδρασις της Μυκηναϊκής τέ
χνης είνε καταφανής. (πρβλ. C.M.C. Νο. 994). 

12 (6511) Πώμα του υπ' αριθ. 13 (6512) κυ
πέλλου· ερυθρούν, τεθραυσμένον· λαβή υψη

λή δακτυλιοειδής μελανοί και ερυθραί γραμ
μα[ και ταινία έξωθεν· λευκοί κύκλοι περί την 
λαβήν και το σώμα. (πρβλ. C.M.C. ρ. 64. Νο. 927 
(α)) . 

13 (6512) Κύπελλον βαθύ ερυθρούν· εις συν

τρίμματα· βάσις πλατεία, λεία, με δύο μελανός 

γραμμάς· μαύροι γραμμα[ και ταινίαι έξωθεν 
επί του χείλους όπερ είνε πλατύ κλίνον προς 
τα έξω· ταινία πλατεία μελανή έσωθεν του χεί
λους και στενή επί της εσωτερικής βάσεως· 
επί του χείλους στενοί γραμμα! με κωνοειδή 
μελανά σχήματα. (πρβλ. C.M.C. ρ. 64 929). 

14 (6513) Κύπελλον μελανόν· εστιλβωμένον· 
βάσις πλατεία· 3 κύκλοι εν αναγλύφω επί της 
πλατείας βάσεως· επί του χείλους δύο χορδαί 
(κορδόνια) εν αναγλύφω και δύο κάθετοι οποί 
διό χορδήν προς ανόρτησιν· άνευ λαβής· δύο 

εγχάρακτοι γραμμα[ επί ΊΌ.υ χείλους. 

15. (6514) 11 πλήρεις οδόντες μεγάλου ζώου 
(βοός ή καμήλου). Ούτοι εχρησίμευον ως όρ
γανα προς αποστίλβωσιν των ερυθρών πηλί
νων αγγείων κατά την χαλκο-ορειχαλκίνην 
περίοδον. Το μεγαλύτερον έχει μήκος 3 δακτ. 

16 (6516) Ορειχάλκινον κύπελλον μικρόν με 
ραβδώσεις έσωθεν και έξωθεν εις πολλά 

θραύσματα. 
19 (6518) 2 χρυσό αντικείμενα, 6 φύλλα χρυ

σά και άλλα θραύσματα χρυσών φύλλων. 
20 (6519) Αργυρά ενώτια, 1 αργυρούν aντι

κείμενον εν είδει κλειδός ωρολογίου, αργυ
ρά μηνοειδή κοσμήματα της κόμης, (όρα 
C.M.C. 4013) δακτύλιοι αργυροί, 3 οφιοειδή ή 
ελικοειδή αντικείμενα· 2 μάργαρο και 1 μικρός 
κpίκος. 
21 (6519)la) 2 αργυροί μικροί κρίκοι και 1 aρ
γυρούς ελικοειδής δακτύλιος τεθραυσμένος 
εις δυο τεμάχια. 

· 21 (6519 (β) 1 ορειχάλκινος ελικοειδής δα
κτύλιος μικρός και θραύσμα ορειχαλκίνου 

δακτυλίου. 
23 (6519 (γ) Θραύσμα ορειχαλκίνης 

βελόνης. 

Το χρυσούν ενώτιον και τα άλλα αργυρό γυ
ναικεία κοσμήματα ανεκαλύφθrισαν εν τω βο

ρείω μνημείω του τάφου τούτου εν ω και οστά 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ηυρέθησαν και εν ω κυρί<? τις _ υψηλής περιω
πής αναμφιβόλως ετάφη. Εν τω ετέρω ανατο

λικώ μνημεώ του αυτού τάφου ηυρέθησαν επί
σης οστά και αγγεία, εν αυτώ δ' ενεταφιάσθη ο 
σύζυγος της υψηλής Κυρίας. 

Ο σπουδαίός ούτός ·τάφος παρουσιάζει ημίν 
και έτερον χαρα.κτηριστικόν, την επίδρασιν 
της Μυκηναϊκής τέχνης και την εκ της ορει
χαλκίνης εις την πρώτην Ελληνοφοινικικήν 

περίοδον μετάβασιν. 

ΤΑΦΟΣ22ος 

Εν τη τοποθεσία του 21ου της αυτής 
περιόδου . 

1 (6520) Στάμνας δίωτος λευκή, απλή χείλος 
χωνοειδές· βάσις δακτυλιοε'ιδής υψηλή. λα
βαίκάθετοι. 

2 (6521) Μέγα σκεύος (λεκάνη ή χύτρα) ορει
χάλκινον εις θρύμματα. 

3 (6522) Αλαβάστρινον μέγα αγγείον· χείλος 
ολίγον βεβλαμμένον με δύο προεξοχάς εκα
τέρωθεν. δακτύλιος εν αναγλύφω περί τον 
τράχηλον· ύψος 8 δακτ. 

4 (6523) Κωνοειδές αλαβάστρινον αγγείον· 

χείλος τεθραυσμένον με 2 προεξοχάς επί του 
ώμου εκατέρωθεν· ύψος 6 δακτ. 

5 (6524) Αλαβάστρινον αγγείον· χείλος τε

θραυσμένον προεξοχή εκατέρωθεν του ώμου· 

ύψος5δακτ. 
6 (6525) 2 κογχοειδείς λύχνοι της πρωίμου 

Ελληνοφοινικικής περιόδου· (όρα C.M.C. π. 80. 
Α) 

8 (6527) Σφαιροειδής λευκή οινοχόη μεγά
λη· βάσις μικρά δακτυλοειδής· βραχύς λαιμός, 
χείλος συνεσφιγμένόν· λαβή κάθετος αρχομέ
νη από του χείλους σχημaτίζουσα καμπύλην· 
(όρο C.M.C. ρ. 70. 8 .). 

ΤΑΦΟΣ23ος 

Εν τη τοποθεσία του 21ου. 

1 (6528) Οινοχόη μόνωτος· χαρακταί οριζόν
τιοι ραβδώσεις εφ' όλου του σώματος από της 
βάσεως μέχρι της λαβής· βραχύλαιμος, σώμα 
εξωγκωμένον και ολίγον πεπιεσμένον προς τα 

άνω· μελανοβαφής· χείλος πεπλατυμένον· 
(όρο C.M.C. ρ. 70. ~-α.) 
Ο τύπος ούτως των αγγείων ανάγεται ε ις 

την 9-7ην εκατονταετηρίδα π.Χ. 
4 (6531) Μάχαιρα σιδηρά μικρά ή πέλεκυς με 

πλατείαν και καμπιίλην λεπίδα. 

5 (6533) Βελόνη ορειχαλκίνη τεθραυσμένη. 

ΤΑΦΟΣ31ος 

Εν τη τοποθεσία του 21ou και αντατολικώς 

τούτου. 
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1 (6547) Νόμισμα χaλκούν Πτολεμaϊκόν. 
Προσθίa όψις. Κεφαλή του Μεγάλου Αλε· 

ξάνδρου φέρουσα το κέρας του Διός · Αμμω
νος μετά δοράς ελέφαντας και aιγίδος. 
Οπισθία όψις. Αετός επί κεραυνού. 

Το νόμισμα aνήκει τω Πτολεμaίω Α ·. Σωτή
ρι. 295·284 π.Χ. πλι')ρη δ' aυτού περιγρaφι')ν 
παρέχομε ν εν τω περί νομισμάτων Κεφaλaίω. 

ΤΑΦΟΣ 15ος 

Ο σπουδαιότατος, βαθύτατος και μεγαλο
πρεπέστατος ούτος οικογενειακός Τύμβος 
κείται εν τη τοποθεσία Εληές του Πουρόγλου, 
περί τος 500 υάρδας νοτιονοτολικώς του 21 ου 
τάφου και περί το 10 λεmά βορείως της Επι
χούς, περl το 15 δε βι')μοτο νοτίως και δεξιά 
του δρόμου . Ο τύμβος ούτος είνε λελοξευμέ
νος εντός βρόχου και έχει διεύθυνσιν aπό νό
του προς βορράν. Ο δρόμος aυτού, όστις εν 

μέρει εξεχώθη, είνε εφωδιaσμένος μέχρι της 
εισόδου με βαθμίδος έχει δε μήκος 5 περlπου 
μέτρων. Το βάθος του τάφου είνε 3 μέτρο και 
50 εκοτ. Η θύρα aυτού ην κεκλεισμένη διό 
μεγάλης λιθlνης πλακός άνευ επιγραφής. Το 
εσωτερικόν μήκος της ανατολικής και δυτικής 
πλευράς είνε 2 μ. 113 εκaτ. μ . Το εσωτερικόν 
πλάτος της βορείου και νοτίου πλευράς είνε 1 
μ. και 94 ε κατ. το δε πλάτος εν τω κέντρω του 
τάφου εlνε 1 μ. 57 εκοτ. Ο τάφος ούτος ως 
βλέπομεν είνε εις μέγας θάλαμος ούτινος το 
εσωτερικόν ύψος είνε πλέον των 6 ποδών. Το 
δάπεδον aυτού ην εστρωμένον με 28 τετρa
γώνους επιμήκεις ομοιομόρφους πλάκας εκ 
γυψολίθου πεπελεκημένaς. Ο θάλαμος ούτος 
περιελάμβανε 3 σαρκοφάγους ή νεκρικός θή
κaς κaτεσκευaσμένaς υψηλό επί των πλευ
ρών του θαλάμου εκ παρομοίων πλοκών aίτι

νες συνεδέοντο. aλλήλaις διό μολύβδου. Οι 
ειρημένοι σαρκοφάγοι ι')σaν εκτισμένοι επί 
της ανατολικής, ήτοι aριστεράς πλευράς του 
θαλάμου . · Εκοστος των σαρκοφάγων τούτων 
οπετελείτο εξ 6 πλοκών· ο δε βόρειος ι')ν επί 
πλέον κεκαλυμμένος διό 4 τοιούτων. · Αρa οι 
τρεις ομού οπετελούντο εξ 22 πλοκών aίτινες 
προστιθέμενοι εις τος 28 του δαπέδου ανέρ
χονται εις τον aριθμόν 50 πλοκών, ων εκάστη 
έχει μι')κος 3 ποδών και 2 δακτύλων, πλάτος 1 
ποδ. και 8 δοκτ. και πάχος 5 δακτύλων. 
Εν τω δεξιώ σaρκοφάγω ευρέθη η κόνις των 

οστέων του νεκρού μετά 1 ορειχaλκίνου κa
θρέmου . Επί μιας των 6 πλοκών aυτού aνε
γνώσομεν την εν Κυπριaκι') γραφή επιγρaφι')ν . 

Τα.μa.κό.ρω=Τa.μα.γό. ρου 
και κατά τον φίλον μου Ρ. Μάϊστερ, Κaθηγητι')ν 
εν τω εν Λειψία Πανεπιστημίω και διόσημον 
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ερμηνευτήν της Κυπριοκι')ς γραφής, 
Δaμογόρου=Δημαγόρου. 

Εκτενεστέραν περί της επιγραφής ταύτης 
μνείαν ποιούμεθα εν τω περί Επιγραφών 
Παραρτήματι. Η πλαξ αύτη ευρίσκεται νυν εν 
τω Κυπριακώ Μουσείω. 

_Εν τω βορείω κεκaλυμμένω σαρκοφάγω ηυ
ρεθη η κόνις των οστέων του νεκρού μετά 1 
ορειχαλκlνου καθρέmου . Επί δε του καλύμμα
τος ευρέθη 1 πήλινον αrιλούν μόνωτον αγ
γείον με βάσιν οξυτενι') και 1 ωρaιότaτον λε
mοτότης τέχνης διαφανές aλαβάστρινον αγ
γε~ον έχον ύψος 6 δaκτ. και διάμ. του πλατέος 
χείλους 1 δακτ. 618. Τούτο είνε μονaδικόν εν 
τη του Μουσείου συλλογή. 
Εν τω δυτικώ σαρκοφάγω ουδέν ηυρέθη, 

αλλ' επί του εδάφους του θαλάμου ηυρέθη 1 
μέγα ~λοβόστρινον αγγείον εφθαρμένον, 1 
ορειχάλκινος καθρέπτης, δύο κοίνaί στόμνοι 
δίωτοι λευκοί και 3 κογχοειδείς λύχνοι οίτινες 
φ?ίνοντοι ικανώς εφθaρμένοι ως εκ της πολ
λης ΧΙ?ήσεως. Εν τω δρόμω του τάφου τούτου 
ανεκαλύφθησαν ενώπιον ημών 3 λοβοί τερα
στίων λευκών αμφορέων οίνου η πίθων. 

· Αποντα το ευρήματα του τάφου τούτου κα
τaχωρήσαμεν εν τω Παρaρτήμaτι του Καταλό
γου του Μουσείου απ' aριθμ. 1 (6470) μέχρις 
aριθμ. 8 (6477) και φυλόπομεν aυτό εν τη 
αυτή θήκη εν τω Κυπριακώ Μουσε ίω. Υπ' αριθ
μόν 9 (6478) καταχωρήσαμε ν 8 μολυβδίνaς ρά
βδους δι' ων οι πλάκες των μνημείων συνεί
χοντο αλλήλaις και εστερούντο επί των πλευ
ρών του τάφου. 

Ο τύμβος ούτος ανάγεται εις το 2ον κύριον 
σύμπλεγμα των Τάφων της Κύπρου, ι')τοι aπό 
2500-1000 π.Χ. τοιούτοι δε τάφοι, ι')πον μεγα
λοπρεπείς όμως την κατασκευήν, αλλά 
αναντιρρήτως πολύ πλουσιώτεροι, το περιε
χόμενον, ανεκaλύφθησαν εν τη Μυκηνaϊκι') 
νεκροπόλει της Σaλaμίνος, δυτικώς της Εγκώ
μης, παρά του Dr. M.S. Mυ rray τω 1896. Ως εν 
τοις τόφοις της Σaλαμlνος ηυρέθησαν πι')λινα 
αγγεία απλό της κοινής χρι')σεως, ορειχάλκι
νοι καθρ~πτaι, ?_λα~όστρινα αγγείο και μολύ
βδινον συρμa ( ) ουτω και εν τω τόφω τούτω 
ηυρέθησaν παρόμοιο aντικεlμενa με μόνην 
την διαφορά ν ότι εν τω τάφω των Χύτρων ηυρέ
θησαν όγκοι ή ράβδοι μολύβδου, aντ! σύρμα
τος ως και κογχοειδεlς λύχνοι. Εν τη προκει
μένη περιπτώσει εγείρεται το ζήτημα εάν η 

υπό των Συντακτών του Καταλόγου του Κυ
πριακού Μουσείου κατάταξις των μεγάλων αμ
φορέων εις την μεταξύ της 6ης έως 4ης εκa
τοντ .. περ!οδον και η των κογχοειδών λύχνων 
του τυπου των εν τω τόφω τούτω ευρεθέντων 

εις την 8-7 εκaτοντ. π.Χ. η ακριβι')ς ή μη. Το 
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γεγονός της ευρέσεως λαβών μεγόλων αμφο- τούτου κεlται επl τόπου θραύσμα πελωρlου εκ 
ρέων εν τω δρόμω του τάφου των Χύτρων και μέλανος γρανίτου στήλης. Πλησίον του τεμέ
λύχνων του αρχαιοτέρου τύπου εντός αυτού νους τούτου εύρεν ο κ. Χαρ. Αιμιλιανlδης την 
ανατρέπει την περi των ειρημένων αμφορέων δίγλωσσον, Κυπριακήν και Ελληνικήν επιγρα
θεωρlαν αυτών, άτε οι aμφορεlς ούτοι δέον να φήν, ην δημοσιεύομε ν εν τω Παραρτήματι των 
ακολουθήσωσι την αρχαιοτέραν περίοδον των Επιγραφών. (Όρο εικόνα 9ην) Ταύτη ν ο κ. Αι
λύχνων. 'Οτι δε και η υπ' αυτών ταχθεlσα α ρ- μιλιανlδης εδωρήσατο τω Κυπριακώ Μουσε!ω. 
χαιοτέρα διό τους κογχοειδεlς λύχνους περίο- Π ε ρ! τας 20 υάρδας νοτlως του τεμένους 
δος, ήτοι υπεβιβάσθη υπ' αυτών κατά πολύ ου τούτου επισκέφθημεν τάφον τινά εν ω εlδο
μόνον δήλον καθlσταται εκ των ευρημάτων μεν θραύσματα σαρκοφάγου πηλlνου, οστό, 
και του τύπου του μεγάλου τούτου Ελληνικού θραύσματα πλακών εκ λευκού μαρμάρου και 3 
τάφου αλλά και εκ των λύχνων των εν τω Τάφω ψηφιδωτό πολύγωνα εκ του αυτού μαρμάρου. 
?ω, 20ω και 22ω ανακαλυφθέντων μετά αντι- Ε πΙ θραύματος του καλύμματος του σαρκοφό
κειμένων πολύ αρχαιοτέρας της 8ης π .Χ. εκα- γου ανεγνώσαμεν εν αυτώ τω τόφω απόσπα
τοντ. Εν τω τάφω τούτω υποθέτομεν ότι εγέ- σμα επιγραφής •ψαρ .... . " εν τη των Ελλήνων 
νονται τaφal αρχαιότεροι προ της λιθοστρώ- γραφή. Εν τω αυτώ τόφω ο κ. Σ. Οικονομlδης 
σεως και διαρρυθμίσεως αυτού ως ούτος ανε- εύρε θραύσμα καλύμματος άλλου πηλίνου αρ
καλύφθη πέρυσιν. χaιοτέρου σαρκοφάγου φέρον δύο Κυπριακά 
Ανατολικώς και παραπλεύρως του ειρημέ- συλλαβικά στοιχεlα ότι να ανεγνώσαμεν ούτω : 

νου μεγόλου τάφου οι χωρικοl ήνοιξαν άλλον Ο. Να .... Περl της επιγραφής ταύτης, ήτις δω
μικρότερον τάφον ον εσύλησαν προ 10ετίας. ρηθείσα ευρlσκεται εν τω Μουσείω, πραγμα
Η εlσοδος του τάφου τούτου aνοlγει προς τευόμεθα εκτενέστερον εν τω Παραρτήματι 
ανατολάς. Προς δυσμάς δε και παραπλεύρως των Επιγραφών. 

του μεγόλου τάφου ως και εν τη περιοχή αυ- Ο κ. Σταύρος Οικονομlδης εύρε πλησίον του 
τού υπάρχει καθ' α φαlνεται. σειρά ανεπάφων τεμένους τούτου εν μην! Φεβρουαρίω του 
τάφων. Αριστερό του δρόμου Βέη Κlοϊ περί 1910ενλίθινονγυναικείοναγαλμότιονακέφα
τας 200 υάρδας δυτικώς του τάφου τούτου λον φέρον ποδήρη χιτώνα καθέτως ριγωτόν 
ευρίσκεται κοlλωμα τι ο προ τινων ετών ανέ- και στικτόν διό της σμlλης. Εν τη δεξιό χειρ! το 
σκαψαν οι χωρικοl χάριν προμηθεlας πετρών ειδώλιον κρατεί πυξlδα και φέρει ψέλλιον επ! 
λέγεται δ' ότι ηυρέθησαν αγαλμάτια και ειδώ- του καρπού . Επί δε του στήθους πlmουσι τα 
λια. Τούτο αναμφιβόλως είνε τέμενος ή ιερόν τι . κράσπεδα του ιματlου άτι να είνε πολύ προχεi
τι . ρως και χονδροειδώς γεγλυμμένα, υπομιμνή-
Περί τας 20 υάρδας βορείως της επί της σκοντα ημίν το Εκκλησιαστικόν περιτραχή

αμαξιτού Βώνης - Επιχούς - Μεσαορiας μικράς . λιον. · Οθεν ουδόλως απίθανον το αγαλμάτιον 
γεφύρας παρετηρήσαμεν εν τω εδόφει τερά- τούτο να παριστά ιέρειαν της θεότητος ήτις 
στιον ερυθρούν πlθον ούτινος το άνω ήμισυ ελατρεύετο εν τη θέσει εκείνη. Η τέχνη του 
ελλείπει. Ο πlθος εlνε παχύτατος αλλ' ένεκα ειδωλlου τούτου ανάγεται εις το πρώτον ήμι
της επηρεiας της ατμοσφαlρας η κέραμος συ της 4ης π.Χ. εκατονταετηρίδος εiνε δ' αρ
αποσυνετέθη. Ο πlθος ούτος αναμιμνήσκει χαϊκωτέρα της του υπ' αριθμόν 5025 εν τω Κατ. 
ημίν τους 2 τεραστlους της Αμαθούντος του Κυπριακού Μουσείου περιγραφομένου 
πlθους. αγαλματίου τέχνης. Το ειρημένον ειδώλιον 
Περl τας 100 υάρδας βορεlως των ερειπίων εδωρήθη τω Κυπριακώ Μουσεlω. 

της Εκκλησiας του Α γ. Δημητριανού και εν τω Εν τη περιοχή ταύτη του Α γ. Δημητριανού 
αγρώ του κ. Σ . Οικονομlδου κεiται θέσις τέμε- εντός κεκαλλιεργημένων αγρών, εύρομεν την 
νους ούτινος το χονδροειδές ψηφιδωτόν δό- 28ην Φεβρουαρίου 1909 3 κεφαλάς πηλίνων 
πεδον εν μέρει εξεχώθη προς πολλών ετών ειδωλlων ωραlας τέχνης. Η κόμμωσις της κό
υπό των χωρικών, καθ ' α επληροφορήθημεν. μης ενός τούτων είνε κωνοειδής όπισθεν του 
Πλησlον του τεμένους τούτου εlδομεν μέγαν κρανίου. Εν τη αυτή τοποθεσία εύρομεν 3 
στρογγύλον απελέκητον λiθον (τζυλlνδριν θραύσματα υαλίνων αγγείων ιριδιζόντων. Ταυ
κατά τους χωρικούς) φέροντα επί της άνω ε πι- τοχρόνως δ' ενώπιον ημών ηυρέθησαν 2 λίθι
φανεlας οπήν σχήματος μεγόλης σφύρας ήτις ναι μικρο! κεφαλαί γυναικεiων ειδωλiων εξ' 
ην πεπληρωμένη διό μολύβδου, κατά την ομο- ασβεστολίθου εξαισiας Ελληνικής Κυπριακής 
λογlαν των αυτοmών μαρτύρων. Ο τεράστιος τέχνης της Αλεξανδρινής περιόδου. Η κόμμω
ούτος λiθος αναμφιβόλως-εχρησίμευεν ως βά- σις της κόμης της μιας κεφαλής εlνε κωνοει
θρον πελωρlου, πιθανώς ορειχαλκίνου δής κλίνουσα όπισθεν. Η ετέρα φέρει διάδημα 
ανδριάντος. Μικρόν δυτικώς του τεμένους υφ' ο η κόμη είνε διατεθειμένη εν μεγόλοις 
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βοστρύχοις. Εκ της τοποθεσίας του Α γ. Δημη
τριανού προέρχεται και η υπό του κ. Χα ρ. Αιμι
λιανίδου τω Κυπριακώ Μουσείω δωρηθείσα 
ωραiα λιθίνη μικρό προσωπiς φέρουσα κομ
ψόν διάδημα ή στέφανον πεποικιλμένον εκ 3 
συγκείμενον σειρών. · Υψος 7 δaκτ. διάμ. 5. 
Περί τας 500 υάρδας βορειότερον του ειρη

μένου τεμένους υψούται υπερήφανος η περι
φανής Ακρόπολις των Χύτρων εν τη τοποθε
σία «Κaτσουρκός .. ως αύτη υπό των εγχωρίων 
καλεiται. Η Ακρόπολις φaiνεται ότι περιεβάλ
λετο υπό τείχους, νυν δε περιβάλλεται υπό 
δύο βαθέων χειμάρρων aντικaταστησάντων 
τα τείχη της δυτικής και ανατολικής πλευράς. 
Εις τας νοτίας υπωρεiaς aυτής εύρομεν το 
άνω ήμισυ πηλίνου ειδωλίου πaριστώντος γυ
ναiκα πεπλοφόρον φέρουσaν βαρύ περιδέ
ραιον μετά δακτυλιοειδούς κρεμαστού κο
σμήματος κατερχομένου μέχρι του στήθους. 
Η τέχνη είνε αρχαϊκή aνaγομένη τουλάχιστον 
εις τον 9-θον π.Χ. αιώνα. Το ειδώλιον τούτο 
κατεθέσaμεν εν τω Μουσε[ω και κατεχωρήσa
με εν τω Πaρaρτήμaτι του Καταλόγου υπ· 

αριθμόν 7 (6556). Το έδαφος εν τη θέσει ταύτη 
βρίθει θραυσμάτων πηλίνων και λιθίνων ειδω
λίων aρχαϊκής Κυπριακής τέχνης και άλλων 
της 4ης και 3ης π .Χ. εκατοντaετηρίδος. Εν τη 

θέσει εν η εύρομεν το aρχaϊκόν πήλινον ειδώ
λιον εύρομεν την aξίνην περί ης μνεία ν εποιη
σάμεθα aνωτέρω. Δυτικώτερον δε της θέσεως 
ταύτης και επί των νοτίων κλιτύων της Ακρο
πόλεως εύρομεν, την 25ην Δεκεμβρίου 1909, 
θραύσμα σιτοτριmήρος ή χειρομύλου εκ 
σκληρού υπερύθρου · λίθου ούτινος περιγρa
φήν εδώκαμεν ήδη ανωτέρω. Επί της κορυφής 
ή του οροπεδίου της Ακροπόλεως και της ανα
τολικής κλιτύος εκτενή παρετηρήσaμεν θεμέ
λια κτιρίων ένθα επί προ πολλών ετών κάτοικοι 
της Κυθρaίaς aνεκάλυψαν παλαιά πυροβόλα 
όπλα μονόκαννα. 
Ημείς δε κατά την aνωτέρω ημερομηνiaν 

εύρομεν επί της επιφανείας της νοτίου κλι
τύος της Ακροπόλεως θραύσμα σιδηράς σφαί
ρας. Τα όπλα ταύτα ενδέχεται να εκρύβησaν 
εκείσε υπό των κατοίκων κατά το 1570 μετά 
την mώσιν της Λευκωσίας, ή υπό των επανα
στατών ων ηγείτο ο πολύς Χαλ ή λ Αγάς, Διοικη
τής του Φρουρiου της Κερυνεiας, κατά τας υπ' 
αυτού διοργaνωθείσας δύο μεγάλος και aξιο
σημειώτους επαναστάσεις κατά των τυράν

νων Κυβερνητών της Νήσου Τζηλ Οσμάν και 
Χαφούζ Μωχόμμη· Εφ., οίτινες επέβαλαν βα
ρείαν και παράνομον φορολογίαν κατά του 
λαού της Νήσου. Κατ' aμφοτέρας τας επανα

στάσεις εκε[νας του έτους 1764-1766 ο τολμη
ρός Χαλήλ Αγάς κατέλαβε τους μύλους της 
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Κυθρέας και εκώλυσε την προμήθειαν αλεύ
ρου εις την Πρωτεύουσaν, παροχετεύσaς και 
το ύδωρ του Κεφαλοβρύσου ίνα μη εργασθώ
σιν οι μύλοι, και εξανaγκόσας διά της μεθόδου 
ταύτης τους τυράννους να συνθηκολογήσωσι. 
Καίτοι ο Αββάς Μαρiτη, όστις παρέχει τας 
aνωτέρω πληροφορίας, δεν αναφέρει μάχην 
rινά λaβούσαν χώραν εν Κυθρέα μεταξύ του 
στρατού της Κυβερνήσεως και των επαναστα
τών ημείς κρίνοντες εκ του θραύσματος της 
σιδηράς σφαίρας, όπερ κaτεθέσαμεν εν τω 
Μουσεiω, και της ευρέσεως όπλων επί της 
Ακροπόλεως, αγόμεθa εις το συμπέρασμα ότι 
μάχη θα συνήφθη εκεί είτε το 1570 μεταξύ του 
στρατού της Κατοχής και των .κατοίκων της 
Κυθρέaς, ή μεταξύ των υπό τον Χαλήλ Αγά 
επαναστατών και της στρατιωτικής της Λευ
κοσiaς δυνάμεως. 
Η Ακρόπολις των Χύτρων κεiται επi υψηλού 

βουνού περi τος 1000 υάρδας βορεiως των 
ερειπίων της Εκκλησίας του Α γ. Δημητριaνού , 
ήτις θεωρεiτaι ως κειμένη σχεδόν εν τω 
κέντρω της αρχαίας πόλεως. Προ του θεατού, 
του την υπερκειμένην οροσειράν του Πεντa
δακτύλου ατενίζοντος, εκτυλίσσεται γραφι
κώτaτον θέαμα της αγρίας φύσεως των βου
νών με τας ωραίας κερaτέaς τας επί των πυρι
μόρφων ηφαιστειωδών στρωμάτων θαλλού
σας. Πανόραμα δε κυριολεκτικώς εκτυλίσσε
ται ενώπιον των οφθαλμών του όταν στρέψη 
το βλέμμα προς ανατολάς και νότον. · Απaντα 
τα χωρiα της Μεσaορίaς και Λευκωσίας ένθα 
οφθαλμός εξικνείται και αυτή η πόλις Λευκω
σίας, είναι ορατά, ο δε πράσινος τάπης όστις 
τον χειμώνα καλύmει πάσαν σπιθαμή ν της γης 
της Μεσαορίας και των κάτωθι της Ακροπό
λεως χωρiων, η κατάφυτος κωμόπολις της Κυ
θρέaς, η αγρία φύσις ην τώρα παρουσιάζει ή 
ποτέ aκμάσασα μεγάλη πόλις των Χύτρων, 
υποστάσa μεγάλην aλλο[ωσιν γεωλογικώς, 
διεγεiρουσι τοιαύτα συναισθήματα εις τον 
θεατήν οiα είναι ικανά να αποσπάσωσι τον 
θaυμaσμόν αυτού επί τω εκπάγλω θεάμaτι 
και να εμπνεύσωσιν aυτώ ποιητικήν φαντα
σίαν, άμα τε και βaθείαν λύπην επί τη κατα
στροφή της ποτέ ωρaιοτάτης μεγαλοπόλεως 
του βaσιλεiου των Χύτρων και συν ταύτη του 
μεγάλου πολιτισμού των πaναρχαίων κaτοi
κωναυτής. 
Απέναντι κaί δυτικώς της Ακροπόλεως κείται 

έτερος υψηλός λόφος εις ον ανερχόμεθa εκ 
της θέσεως του παρά την aτραπόν «Σκαλ[ .. 
κειμένου Ναού της Αφροδiτης άτε του λόφου 
τούτου aπομονωθέντος δυτικώς και ανατολι
κώς υπό δύο Χειμόρρων, του ανατολικού 
.. κaτaρρόκτου .. καλουμένου . Την 28ην Φε-
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βρουαρίου 1909 επεσκέφθημεν την κορυφήν 
και τας κλιτύς του βουνού τούτου και επί της 
δυτικής κλιτύσς πaρετηρήσaμεν θεμέλια με
γόλου κτιρίου, θραύσματα πηλίνων και λιθί
νων αγαλματίων και μέρος τι όπερ υποθέτο
μεν ως κλίβaνον κεραμοποιείου ή βωμόν τι να. 
Επί του αυτού βουνού και εν τη aυτή περίπου 
θέσει χωρικός τις εύρεν, επί Τουρκοκρατίας. 
και προ της διό τον Τσεσνόλaν ενάρξεως ανα

σκαφών εν Χύτροις, μέγaν μaρμάρινον λέον
τα ον έθραυσεν εις τεμάχια επ' ελπίδι ευρέ
σεως θησαυρού εντός aυτού, κατά τινa δυσ
τυχώς κρατούσαν έτι παρά τισι χωρικοίς 
εσφaλμένην ιδέαν! 

Περιγρόψaντες aνωτέρω όσον οιόν τε βρα
χέως το κάτω ή νότιον μεγaλύτερον τμήμα της 
πόλεως μετά των ανατολικών νεκροπόλεων 
του θα επιληφθώμεν της διό βραχέων περι
γρι:ιφής του άνω ή βορείου τμήματος των Χύ
τρων. Την εν τη τοποθεσία " Μάνδρα του 
Κκσυνιά" συνοικίαν την aποτελούσαν μέρος 
του βορείου τμήματος περιεγράψaμεν ήδη 
ανωτέρω. 

Το κυρίως βόρειον τμήμα της πόλεως κείται 
εν τη τοποθεσία οοΚοτζινόλaντa" περί τα 10 
λεmά βορείως της Ακροπόλεως των Χύτρων 
διακρίνεται δ' ως εκ των πολλών ερειπίων της 
και ενός ελaιοπιεστηρίου εκ γρανίτου λίθου 
όπερ ευρίσκεται επί τόπου . Το τεράστιονιού
το μηχάνημα σύγκειται εκ της βάσεως ή της 

λεκάνης και του στύλου ή πιεστηρίου. Η πόλις 
φαίνεται ότι κατείχεν ικανήν έκτασιν εκτεινο
μένη προς βορράν και δύσιν. Πλησιέστατα τη 
πόλει, ανατολικώς και βορείως αυτής ηνεώχ
θησαν πολλοί τάφοι δια λογaριασμόν του 
στρατηγού Τσεσνόλα και έκτοτε μέχρι σήμε
ρον λαθραίοι διεξάγονται ανασκαφαί υπό 
τυμβωρύχων. 
Εν τη θέσει ταύτη διεξήγαγε δοκιμαστικήν 

ανασκαφή ν ο κ. Ε. Κωνσταντινίδης, · Εφορος 
των Αρχαιοτήτων, κατά την 3ην Μαρτίου 1909. 
Τρεις τάφοι ηνεώχθησαν εξ ων οι μεν δύο 
ήσαν προ πολλού καθ' ολοκληρίαν σεσυλημέ
νοι, ο δε τριτος, ο και σπουδαιότερος, aπεστε
ρήθη εγκαίρως των πολυτίμων αντικειμένων 
του, των ιεροσύλων θεωρησάντων περιπόν ν' 
απαγάγωσι τ' ασήμαντα πήλινα αγγεία, τους 
λιθίνους κώνους και λύχνους αυτού. Ως εκ της 
σπουδαιότητος του τάφου τούτου επεσκέφ
θημεν και κατεμετρήσaμεν αυτόν. Ούτος εί
ναι ο κατά τας ειρημένας ανασκaφάς εξερευ
νηθείς 4ος τάφος όστις έχει το στόμιον προς 
νότον είνε δ' εσκαμμένος εντός ερυθράς γης, 
εξ ου και το όνομα της τοποθεσίας οοΚατσινό
λαντα", κaλυmομένης υπό λεmού στρώμα
τος λιθίνου κοινώς (καυκάλας). διαιρείται δ ' 
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εις δύο θαλάμους. Ο μεν πρώτος περιέχει 4 
νεκρικός θήκας ή μνήματα, ήτοι δύο δεξιά και 
δύο αριστερά, ο δε δεύτερος 6, ήτοι 2 δεξιά, 2 
aριστερά και 2 κατά μέτωπον. Η είσοδος του 
1 ου θαλάμου έχει μήκος 119 ε κατ. μ. Το δε 
μήκος αυτού από της εισόδου μέχρι του στο
μίου του 2bυ θαλάμου είναι 130 εκaτ. μ. Το 
μήκος του 2ου θαλάμου είναι 2 μ. το ύψος 1 μ. 
5 εκ., το πλάτος 2 μ. 5 εκατ., το μήκος του 
στομίου aυτού 1 μ. Ο πρώτος δεξιός τάφος 
του 2ου θαλάμου έχει μήκος 1 μ. 7 εκατ. και 
πλάτος του στομίου 81 εκaτ. Εν τη αυτή περί
που αναλογία είναι και aι των άλλων νεκρικών 
θηκών ή μνημάτων διαστάσεις. 

Εκ των του τάφου τούτου ευρημάτων, άτινα 
κaτεχωρήσαμεν εν τω Πaρορτήματι του Κατα
λόγου του Μουσείου παρaθέτομεν τα εξής: 

1 (6406) Κρανίον πλήρες. Μήκος 7 δακτ. 

ύψος 6 1/ 2 δακτ. 
2 (6407) Κώνος μικρός λίθινος, το σύμβολον 

της Αφροδίτης Πaφίaς ήτις ελατρεύετο εν Χύ
τροις· γρaμμaί κάθετοι και λοξαί σχηματίζουσι 
τρίγωνα· ύψος 4 1/2 δα κ τ. διό μ. κατά την βάσιν 
4 1/2 δα κ τ. 

3 (6408) Μέγας λίθινος κώνος της Αφροδί
της τεθραυσμένος κατά την βάσιν· κορυφή 
ελλείπει · κάθετοι ραβδώσεις και οριζόντια aρ
χιτεκτονικά σχήματα· ύψος 10 δaκτ. 

4 (6409) Λύχνος μικρός πήλινος φέρων 
πaράστασιν γυμνού πaιδός κρατούντος ρόπα
λον (ο Ηρακλής). Ο λύχνος είναι τρίμυξος ή 
τρίλυχνος, έχων 3 οπός διό 3 θρυαλλίδας ή 
ελλύχνια. λαβή aπέναντι του νόσου ή μυκτή
ρος (ράμφους)· κόσμημα κλάδων φοίνικας επί 
του χείλους του δίσκου. 
Ο λύχνος ούτος αναφέρεται εις την Ελληνι

στικήν. περίοδον· (όρα CMC. p. θΟC και Α . Ces
nola .. saιamίnia .. p. 276-283). 

5 (641 Ο) Λύχνος πήλινος άνευ παραστά
σεων· λαβή δακτυλιοειδής aπέναντι του μυ
κτήρος· δίμυξος. Της αυτής ως άνω περιόδου. 

6 (6411) Λύχνος πήλινος μονόμυξος, κεκα
λυμμένον έχων τον δίσκον· μυκτήρ σωληνοει
δής, λαβή aπέναντι νόσου (ράμφους) τεθραυ
σμένη. (Ρωμαϊκής περιόδου). 

11 (6416) Κύπελλον μικρόν πήλινον κοινόν· 
βάσις δακτυλιοειδής υψηλή. 

12 (6417) Αγγείον πήλινον μικρόν με βάσιν 
υψηλήν και μακρόν στενόν λαιμόν· σώμα 
aτρακτοειδές· του σχήματος των υaλίνων τεαρ-
6οπλεσ=δaκρυδόχων αγγείων. 

17 (6422) Σπόνδυλος ατράκτου εξ ελαφρού 
πορώδους. ημικωνοειδής με εγχaράκτους 
οριζοντίους ζώνας και καθέτους γραμμός. 

18 (6423) Θραύσματα υaλίνου πινακίου (της 
στεφάνης) και θραύσματα άλλων υαλίνων 
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αγγείων. 
19 (6424) Αλαβάστρινον μικρόν κωνοειδές 

αγγείον τεθραυσμένον. 

Εκ της περιγραφής των άνω ευρημάτων εί
μεθα υποχρεωμένοι να κατατάξωμεν τον τε 

τάφον και το περιεχόμενον αυτού μεταξύ του 

295 π.Χ. και 100 μ. Χ. 

Ολιγώτερον των 1 Ο λεmών νοτιοδυτικώς 
της νεκροπόλεως ταύτης κείται η περιώνυμος 
μεγάλη και άφθονος πηγή των Χύτρων, η νυν 
Κεφαλόβρυσος καλουμένη. ήτις τροφοδοτεί 
την κωμόπολιν της Κυθρίας, το Νέον Χωρίον, 
το Τραχώνι, Βέη Κιό'i, Επιχώ, Βώνην, · Εξω Με
τόχιον και Παλαίκυθρον, άτινα περιελαμβά
νοντο ως ερρήθη ανωτέρω, εντός των ορίων 

της πόλεως των Χύτρων, και ήτις κατά την 
αρχαιότητα ύδρευε και την Σαλαμίνα. Ο aψι

δωτός θόλος της Πηγής ταύτης μετά του 
έμπροσθεν λιθίνου υδραγωγείου εκτίσθη υπό 
των κατοίκων της Κυθρέας τη προτροπή του 
Σαι τ Πασά, Κυβερνήτου της Νήσου τω 1870. 
Περί το 1 Αγγλικόν μίλιον δυτικώς του Κεφα

λοβρύσου κατά μήκος ένθεν κ' ένθεν της 
ατραπού κείται εν τη τοποθεσία "Ασπρό
μανδρa .. ετέρα νεκρόπολις ης πολλούς προ 
πολλών ετών και προσφάτως συληθέντας τά
φους είδομεν την 25 Δεκεμβρίου 1909. Οι αρι
στερό της ατραπού προς τον λόφον κείμενοι 
τάφοι είναι λελαξευμένοι εντός βράχων. είναι 

δε πολύ βαθείς και τι ν ες πολύ μεγάλοι. Η είσο
δος των τάφων της Ακροπόλεως ταύτης έχει 
βόρειον διεύθυνσιν, όπερ εστί χαρακτηριστι
κόν των Κυπριακών τάφων της Χαλκο

ορειχαλκίνης περιόδου . Οι τάφοι ούτοι είναι 
πολύ όμοιοι τοις τάφοις της νεκροπόλεως της 
Λήδρας (Αγ. Παρασκευής Λευκωσίας) και τοις 
Μονής Μελανδρίνης τα θραύσματα όμως των 
πηλίνων αγγείων άτι να ηδυνήθημεν να συλλέ
ξωμεν έξωθεν των ειρημένων τάφων των Χύ
τρων και άλλα α επί τόπου είδομεν δεν είναι 
τόσον αρχαία, ανάγονται δ ' ίσως εις την τελευ
ταίον ορειχαλκίνην ή πρώϊμον Ελληνοφοινι

κήν περίοδον. Εκ των θραυσμάτων τούτων τα 
μεν δύο ανήκουσιν εις ημισφαιρικόν κύπελλον 
εξ ερυθρού χώματος εστιλβωμένου διό υπο
μελαίνης βαφής ή λούστρου και εν μέρει μαυ
ρισθέντος εκ της πυράς, το δε είναι θραύσμα 
ερυθρού εστιλβωμένου χονδροειδούς μεγά
λου αγγείου φέροντος οριζόντων σειράν χα
ρακτών τριγωνικών σημείων. Εις ένα τών με
γάλων τούτων τάφων κατήλθομεν και παρετη
ρήσαμεν ότι η δεξιά και αριστερό mέρυξ αυ
τού εκτίσθησαν διό ξηρών λίθων ο δε μυχός 
αυτού ήτοι η νοτία πλευρά, ελατομήθη μετά 
την σύλησιν και ο τάφος εξετάθη νοτιώτερον. 
Ταύτα προφανώς είναι έργα των ποιμένων και 
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κλεmών όπως κρύmωσι τα κλοπιμαία ζώα. 

Επίσης επεσκέφθημεν και έτερον μέγαν εν 
βράχω λελατομημένον τάφον. Αντί σαρκοφά
γων ή νεκρικών θηκών ο τάφος ούτος είχε 
πέριξ πλατείαν εν αργίλλω λελαξευμένην 
επίπεδον προεξοχήν ή βάθρον {πεζούλαν) 

περί τους 2 1/2 ποδ. ύψος από του εδάφους 
εφ' ου ετίθεντο οι νεκροί. Ερευνήσαντες το 
βάθρον είδομεν πολλά συντρίμματα οστέων 
απολελιθωμένων εξ ων εν κάλλιον διατετηρη

μένον και διακρινόμενον ελάβομεν και κατε
θέσαμεν μετά των ειρημένων θραυσμάτων 
των αγγείων εν τω Κυπριακώ Μου σείω. 

Ο συνοικισμός, ω το αρχαίον τούτο νεκρο
ταφείον ανήκει, θα έκειτο, καθ' όλα τα φαινό
μενα , εν τη νυν υπό καλλιέργειαν ευρισκομέ
νη κοιλάδι τη "Ασπρόλαντα" καλουμένη , 
εκτεινόμενος βορείως και δυτικώς μέχρι των 

υπωρειών της οροσειράς του Πενταδακτύλου. 
Προχωρούντες δυτικώτερον αφικνούμεθα 

εις την τοποθεσία ν «Φυλλέρι .. ένθα ευρίσκετο 
ετέρα νεκρόπολις. Εν τω κήπω του Τσιφλικίου 
του Μελεκσιάν εφ. τω κειμένω εν τη θέσει 
ταύτη ηνοίχθη λαθραίως λίαν εσχάτως μέγας 
τάφος της Ρωμαϊκής περιόδου, ένθp, ωραιό
τατα, ως εμάθομεν παρ' αυτοmών μαρτύρων, 
υάλινα σκεύη, ήτοι μία μεγάλη πaροψίς μετά 6 
μικρών ωραίων κυπέλλων και άλλων αντικειμέ

νων ηυρέθησαν. Εν τη τοποθεσία ταύτη εκτε
λούνται υπό της Κυβερνήσεως δοκιμαί δια
τρήσεως του βουνού προς εύρεσιν ύδατος 

όπερ διοχετευθήσεται εις την πρωτεύουσαν 
πάσχουσαν. το γε νυν έχον, εκ λειψυδρίας. 

Επί του υπερκειμένου αποτόμου βουνού 
του κοινώς .. κοκκινοκρέμμου .. καλουμένου 
κείται βαθύτατον και μέγιστον σπήλαιον όπερ 
δείται εξερευνήσεως. Εν αυτώ λέγεται ότι ευ
ρίσκονται γράμματα εγκεχαραγμένα επί των 
βράχων αλλ' ημείς δεν ετολμήσαμεν να εξε

ρευνήσωμεν αυτόν. 

Σήμερον (10 Απριλίου 1910) επεσκέφθημεν 
την τοποθεσίαν Φυλλέρι, ένθα, ως είπομεν, 

εκτελείται υπό της Κυβερνήσεως διάτρησις 
του βουνού από νότου προς βορράν, ήτοι 
προς την τοποθεσίαν του υπερκειμένου Κοκ

κινοκρέμμου και του όπισθεν Πενταδακτύλου. 
ι= ι ιι;uκεφtιημεν ειιισης την υπόγειον σήραγγα 

της διατρήσεως ήτις εξίκετο εις μήκος 400 
ποδών και είδομεν την εν τω βυθώ πηγήν του 
ολίγου προς το παρόν ρέοντος ύδατος. 

· Υπερθεν της επαύλεως Φυλλέρι και βο
ρειοδυτικώς ταύτης επεσκέφθημεν νεκρόπο
λιν της Ελληνιστικής περιόδου κειμένην επί 

υψηλού ρομαντικού οροπεδίου αφ· ου απο
λαμβάνει ο θεατής μαγευτικής τω όντι θέας εκ 
των τεσσάρων σημείων. Ενταύθα και ουχί εν 
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τω κήπω ως ερρήθη ανωτέρω είδομεν πολ
λούς ναούς προσφάτως συληθέντας τάφους 
με θραύσματα αγγείων aπλών άνευ βαφών της 
κοινής χρήσεως εντός και εκτός αυτών. Το 
στόμιον των τάφων τούτων είναι εστρομμένον 
προς νότον και δυσμάς. Η νεκρόπολις αύτη 
προχωρεί προς δυσμάς επί του aπέναντι ορο
πεδίου όθεν η μονή του Αγ. Χρυσοστόμου και 
η aρχαία θέσις "· Αης Πιφάνης .. απέχουσι περί 
την μίαν ώρα. 
Εκ της νεκροπόλεως ταύτης προχωρούντες 

μικρόν κατ' ευθείαν βορειανaτολικώς ευρί
σκομεν τα ερείπια του πολίσμaτος εις ο η νε

κρόπολις aνήκεν. Εν τω εδάφει πορετηρήοα
μεν τετράγωνον βάθρον φέρον τετράγωνον 

οπήν ο υποθέτομεν ην βάθρον ανδριάντας. 
Εκ των ερειπίων τούτων προχωρούντες ανa

τολικώτερον συνaντώμεν εις την aυτήν γραμ
μήν ετέρaν aρχaιοτέραν της πρώτης νεκρό
πολιν της τελευταίας ορειχαλκίνης και οψίμου 
Ελληνοφοινικικής περιόδου ήτις είνε συνέ
χεια της ως άνω είρητaι νεκροπόλεως της το

ποθεσίας της Ασπρόμaνδρaς αρχομένης περί 
το εν αγγλικόν μίλιον δυτικώς -rης πηγής του 

Κεφαλοβρύσου. · Εξωθι τάφου της νεκροπό
λεως ταύτης είδομεν θραύσμα λεmού αγ
γείου εστιλβωμένου δι' υπομελaίνου 
βερνικίου. 

Εν τω Μουσείω πaρελάβομεν σήμερον (11 
Απριλίου 1910) τα εξής aξιοσημείωτα αντικεί
μενα εκ της συλλογής του κ. Σ . Οικονομίδη 
ότινa, αδεία του Εφόρου των Αρχαιοτήτων κ. 
Κωνστaντινίδου, δημοσιεύομεν ώδε : 2 βαθέa 
κύπελλα ερυθρό εστιλβωμένα με προεξοχήν 
κάτωθεν του χείλους· 1 aτρακτοειδές μικρόν 
αγγείον εξ ερυθρός γης φέρον εγχάρακτα κο
σμήματα συνιστάμενα εκ συμπλέγματος καθέ
των και οριζοντίων γραμμών, μετά θηλής ή 
υποτυπώδου λαβής επί του στήθους. Ο λαιμός 
του ωραίου και σπανίου, αλλά τραχείας τέχνης 
τούτου αγγείου, είναι τεθρaυσμένος· εκ του 
σωζομένου όμως μέρους κρίνομεν ότι ούτος 
ην μακρός aπολήγων εις σκαφοειδή προχόην. 
Η βάσις aυτού είναι λεία. 1 μικρόν επίσης 
aτρακτοειδές ερυθρούν εστιλβωμένον αγ
γείον με οξυτενή βάσιν και προχόην aυλακω
τήν. 1 μεγάλη μόνωτος ερυθρό σφαιροειδής 
υδρία εστιλβωμένη με χωνοειδή υψηλόν λαι
μόν. Ταύτα ανάγονται εις την χαλκήν περίο
δον. Επίσης είδομεν 1 μικρόν λεmόν ορειχόλ
κινον κύπελλον όπερ ο κ. Σταύρος τυχαίως 
aνεκόλυψε προ ολίγων ημερών εν τη τοποθε
σία Σκαλί πλησιέστατα τοις θεμελίοις του 
Ναού της Πaφίaς Αφροδίτης επί της δεξιός 
πλευράς της ατραπού της διασχιζούσης τον 
ειρημένον ναόν και περί τους 10 πόδας από 
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της θέσεως ένθα ηυρέθη ο κιχητός και άνθρα
κες μετά οστέων ζώων περί ου μνείαν εποιη
σάμεθa aνωτέρω. Το μικρογραφικόν τούτο 
σφυρήλaτον ορt.ιχάλκινον κύπελλον όπερ δεν 
διακρίνεται επί κομψή επεξεργασία φέρει επί 
της εξωτερικής επιφανείας, κάτωθεν του χεί
λους, εγχάρακτον σπουδaιοτότην επιγραφήν 
εν τη επιχωρίω Κυπριακή γραφή εξ εννέα απο
τελουμένην συλλαβ ικών στοιχείων ότινα ανέ
γνωμεν ως εξής εκ δεξιών προς τ· αριστερό. 

.υ . τα .. λα. υ . το( υ) ο. τε. το. 

ήτοι «Τω θεώ (υ) τω Υλάταυ ... 
Το εν τη παρούση Κυπριακή γραφή απαντών 

άρθρον το=τω, είναι mώσεως γενικής του ενι
κού αριθμού εν τε τη Αιολική, τη αρχαιοτέρα 
των Ελληνικών διαλέκτων και τη Δωρική δια
λέκτω(1). 
Το ληκτικόν ω της λέξεως «Θεώ .. είναι επί

σης aντί του ου, το δ' επόμενον υ=ο ενδέχε
ται να δηλοί .. υ ευξόμενος .. ή .. ο ικέτης .. (όρο 
Sammlung p. 24. 45-6). Η κατάληξης .. α υ .. εν τη 
λέξει «Υλόταυ .. είναι επίσης γενικής mώσεως 
συχνά aπaντώσa Κυπριaκαίς επιγραφαίς, 
οίον, .. ο βασιλέας Στaσίjαυ .. .. Αριστόφαντος ο 
Αρισταγόραυ .... rιλλίκaFος τω Μαρόκου ημί .. 
κτλ. (όρο .. s ammlung der Gr. Dlal.-lnschriften, 
1883, p. 16, 17-19.) 
Η σπουδaιοτάτη αύτη επιγραφή δι' ης κατά

δηλον γίγνεται πρώτην φοράν ότι ο Απόλλων 
Υλάτης είχεν ιερόν εν Χύτροις δύναται να 
aνaγνωσθή πλήρης ως εξής: .. του Θεού ο (ικέ
της) δέεται του Υλότου (Απόλλωνος) ... 

· Οθεν το σπουδαιότατον τούτο μικρόν κύ
πελλον είναι aφιέρωμα εις τον Θεόν Απόλλω
να Υλάτην, τον Θεόν των δασών και δρυμών, 
ούτινος το επισημότερον ιερόν ήτο εν τη πό
λει · Υλη πλησίον του Κουρίου. Υπό το Κεφά
λαιον ταυ Κουρίου (σελ. 279και 282), το της 
Νέας Πάφου (σελ. 414) και υπό το της Ταμασ
σού (σελ. 613, 615 και εφ.) πραγματευόμεθα τα 
περί της λατρείας και των ιερών του ειρημέ
νου Θεού, άτινa άχρι χθες (10 Απριλίου 1910) 
ήσαν γνωστά μόνον εν Κοuρίω, Νέα Πάψω και 
Δρυμώ (Πάφου) νυν δε προστίθεται και το ιε
ρόν του Θεού τούτου εις τον των Χύτρων μέ
γα ν της Αφροδίτης Ναόν, ε ις το τέμενος του 

Διός, και του Καθαρσίου Απόλλωνος κλπ. Εν 
τη ειρημένη συλλογή υπάρχει επίσης εν περι
εργότατον ειδώλιον πήλινον παρ ιστών γέρον
τα παραλυτικόν φερόμενον επί επιμήκους τρι
τρόχου κραββάτου ή φερέτρου και αιτούμε
νον ελεημοσύνην. Η δεξιό χειρ και οι πόδες 
του γέροντος είναι παραλελυμένοι επί δε της 
αριστεράς στηρίζει την κεφαλήν του κλίνου
σαν προς τ' αριστερά. Οι τροχοί του φορείου 

δυστυχώς ελλείπουσιν ήσαν δε δύο εν τω 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

κέντρω και έτερος όπισθεν. Εν τη ιδία συλλο
γή συγκαταλέγονται ωσαύτως 7 λίθινα εργα
λεία της Νεολιθικής περιόδου ως σφύρaι , τρι
mήρες στίλβωθρa κτλ. μεταξύ των οποiων ευ
ρίσκεται και το σφαιροειδές στίλβωθρον όπερ 

περιγράφομεν εν σελ. 827, ωσαύτως δε το εν 
σελ. 825 περιγραφόμενον θραύσμα γυμνού 
στήθους μετά του μαστού και της κεφαλής 

γυναικείου πηλίνου κολοσσού, όπερ εν τη εις 
το Μουσείον μετακομίσει του δυστυχώς 

εθραύσθη εις δύο, η εν σελ. 826 περιγραφομέ
νη τεραστία κεφαλή, και το κυλινδρικόν ή σω

ληνοειδές χaλκούν δοχείον περί ου μνείaν 
ποιούμεθα εν σελ. 827. Το aντικείμενον τούτο 
ζυγίζει 362 1/2 δράμια. Ο κ . Ε. Κωνσταντινίδης, 
· Εφορος των αρχαιοτήτων φρονεί, ότι τούτο 

είναι φονικό ν τι όπλον ή εργαλείον αλλά τούτο 
έστι λίαν απίθaνον. 
Μεταξύ των πηλlνων αντικειμένων της ειρη

μένης συλλογής του κ. Σ. Οικονομίδου ο κ . 
· Εφορος παρετήρησε και ωρaίον κεκολοβω
μένον αρχαίον Κένταυρον, ούτινος όμως ελ
λείπει δυστυχώς η ανάγλυφος παράστασις, οι 

δε πόδες είναι επίσης κεκολοβωμένοι. Σώζε
ται εν τούτοις μέγα μέρος της ουράς του ίπ

που. ωσαύτως δε το σώμα πλήρες. Επί του 
στήθους του Κενταύρου ευρίσκονται τα 
ανδρικά αιδοία εν αναγλύφω. Κένταυρος πήλι

νος σχεδόν όμοιος τω του Μουσείου τρaχυτέ

ρας όμως κατασκευής ευρέθη κατά τα ανα

σκαφάς του Λιμνίτου (όρο ΚΒΗ. pl. ΧLVΙΙ, Νο. 
8.) Πλην των ανωτέρω υπόρχουσι και έτερα 
αρχαϊκό πήλινα και λίθινα ειδώλια και κεφaλaί 
τοιούτοι με ωρaίαν και πολυποίκιλον κόμμω
σιν της κόμης. Μεταξύ των λιθίνων κεφaλwν 
πρωτεύει ή της Αφροδίτης-Κυβέλης φερού
σης πυργωτόν στέμμα μετά μακρού πέπλου 
πίmοντος όπισθεν. 
Εκ δε των ορειχολκίνων έχομεν να σημειώ

σωμεν μικρά προτομήν ανδρός φέροντος 
υψηλόν κωνοειδή κεκρύφαλον ή κάλυμμα 

κατά το Φρυγικόν σχέδιον aρχαϊκής τέχνης 
και κλείδα πaριστώσαν γλαύκα χρησιμεύου
σaν δ' ως κόσμημα περίοmο. 

Εν τοις έμπροσθεν ελέχθη ότι τα aρχαία 
όρια του βασιλείου των Χύτρων εξετεlνοντο 

μέχρι του στενού της Κερυνείaς περιλαμβά

νονται ούτω το · Ανω και Κάτω Δίκωμον. Κατά 
Δεκέμβριον του 1909 λατόμος τις εκ Κάτω Δι
κώμου κόmων πέτρας εκ του εν τω aγρώ του 
λατομείου τω κειμένω εις τοποθεσίαν .. rιω

νάν" ( 1) ανεκόλυψε τάφους ους εσύλησεν. Η 
Αστυνομία ειδοποιηθείσα κατέσχεν αντικείμε
να τινά ευρεθέντα εν τοις ειρημένοις τόφοις 

και εν άλλοις προηγουμένως συληθείσιν ότι να 
μεταβάς ο · Εφορος των Αρχαιοτήτων επί τό-
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που επεθεώρησεν, επισκεφθείς ταυτοχρόνως 

τους τάφους και λεπτομερή έκθεσιν τη Επι
τροπεία του Μουσεlου ποιησόμενος. Τα ευρή
ματα ταύτα παρελάβαμεν κατόπιν εν τω Μου
σείω, σύγκε ινται δ' εκ δύο πηλίνων σαρκοφά
γων, του ενός τεθραυσμένου εις δύο, μετά 
δύο τεμαχίων καλύμματος σαρκοφάγου, εκ 
μιας μικρός λευκής οινοχόης με χείλος πεπιε

σμένον επί δακτυλιοf; ιδούς βάσεως, 1 κο ινής 
λευκής υδρίας μονώτου, εκ θραυσμάτων υαλί
νων αγγεlων, θραυσμάτων αγγείων διαφόρων 
περιόδων, εξ ενός μ1κρού ερυθρού κυπέλλου 
εστιλβωμένου φέροντος εγχάρακτα τριγωνι
κά κοσμήματα και κύκλους όντος δε μελανού 
έσωθεν εκ της υπερβολικής οmήσεως, πολύ 
ομοίου τω μικρώ κυπέλλω της χαλκής περιό
δου, τω εν τω τάφω 9 (α) εν Χύτροις ευρεθέντι 
(όρο ανωτέρω, σελ. 834). 
Εν τη αυτή τοποθεσlα ηυρέθησαν κατ' άλ

λος λαθραίας ανασκαφάς και τα εξής επίσης 

προϊστορικά, της χaλκής περιόδου , αγγεία: 
1. Μεγάλη πaροψίς ή λεκάνη ημισφαιρική εξ 
ερυθρού χώματος, εστιλβωμένη· φέρει μικρόν 
κάθετον λαβήν aρχομένην από τους χείλους. 
Το χώμα και χρώμα της λεκάνης ταύτης ομοιά
ζει προς το του μικρού κυπέλλου του άνωτέρω 
εν σελ. 834 περιγραφομένου, ευρεθέντος δε 
εν τω 1ω τάφω των Χύτρων. 

2. Οινοχόη μόνωτος εκ φαιού χώματος· λαβή 
κάθετος φέρουσα εις την κορυφήν κερατοει
δή προεξοχήν και εγχόρακτον κόσμημα αλύ

σεως επί της προεξοχής του χείλους και της 
λαβής του αγγείου· μικρά πρόχους επί του χεί
λους απέναντι της λαβής. Κάτωθεν της προ

χόης κεφαλή γλαυκός, μετά ράμφους, εν ανa
γλύφω, και χαρακτηριστικών προσώπου γυναι
κός ης τα μακρά βλέφαρα aσθενώς διακρίνον
ται. Κάτωθεν της μορφής ταύτης ζώνη οριζόν
τιος εν αναγλύφω μετά χαρακτής αλύσεως 
συμβολίζουσα το περιδέραιον της γυναικός. 
Κάτωθεν της ζώνης ταύτης θηλή ή υποτυπώ
δης λαβή εν αναγλύφω μετά μακρός οπής 
(Striπg-hole) . Εκατέρωθεν της βάσεως της με
γάλης λαβής άρχονται δύο παράλληλο ζεύγη 
αναγλύφων ταινιών διαθεουσών τον λαιμόν, 
διερχομένων εκ μικράς αποστάσεως από της 
ειρημένης θηλής ή υποτυπώδους λαβής και 
καθηκουσών επί της κοιλiας ατελευτήτων. Αύ
ται συμβολlζουσι τους πλοκάμους της κόμης 

της κεφαλής της γυναικός ήτις παρίσταται επί 
του λαιμού του αγγείου. Enl της άνω άκρας και 
εις την βάσιν της λαβής 2 θηλαί. Η παράστασις 
της οινοχόης ταύτης είναι ομοία τη παραστό
σει επί αγγείου εν Τρωάδι υπό του Σχλήμαν 
ευρεθέντος (Πρβλ . .. τroja" ρ. 191 Fig. 100-
101). 
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Το αγγείον τούτο ως και το άλλο δύο aνωτέ· 
ρω περιγραφέντα της χαλκής περιόδου αγγεία 

ευρίσκονται εν τω Μουσεlω χόρις εις την πρό
νοια ν και τον ζήλον του κ. Ευσταθίου 

Κωνστaντινίδου, Εφόρου των Αρχαιοτήτων. Αι 

προσπάθεια όμως αυτού προς εξασφάλισιν 
ορειχαλκίνης ατράκτου ή βελόνης φερούσης 

επί του κορμού σχιστή ν κάθετον οπή ή οφθαλ
μόν και Πτολεμαϊκού τινός νομίσματος, αμφο

τέρων ευρεθέντων εν τη ειρημένη νεκροπόλει 
ουχί όμως εντός των τόφων των πηλίνων σαρ· 
κοφάγων, δεν εστέφθησαν δυστυχώς, υπό 
επιτυχίας. Την 5ην Ιουλίου 1909 είδομεν εν 
ιδιωτική συλλογή εν Λευκωσία αγγεία της 
πρωίμου Ελληνο-φοινικικής περιόδου συγκεί
μενα εκ κύλικος μελανοβαρούς επί υψηλής 

βάσεως και εκ μικρών οινοχοών μονώτων φε
ρουσών μελανοβαρείς ο_μοκέντρους κύκλους. 

Τούτα ηυρέθησαν επίσης εν Κάτω Δικώμω εις 
θέσιν «Καυκάλλες» ανατολικώς και πλησίον 
του χωρίου ένθα πολλοί τάφοι εν βράχω λελα· 

ξευμένοι εσυλήθησaν. 
Παρά του Εφόρου των Αρχαιοτήτων πληρο

φορούμεθα ότι και εις το βορειοδυτικόν μέ

ρος της Ονύσιας, Επαύλεως του κ. Πασχάλη 
Κωνσταντινίδου, προς το Στενόν της Κερυ-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νείας, aνεκαλύφθησαν προ τινών χρόνων τά
φοι εν οις αγγεία της προϊστορικής περιόδου. 

άτι να ούτος είδεν. ηυρέθησαν. 

Εκ των τύπων και της τέχνης των εν Δικώμω 
ανακαλυφθέντων αγγείων πιστοποιείται η 

άμεσος συγγένεια των κατοίκων των Χύτρων 
προς τους του Δικώμου, τους των βορε ίων 

παραλίων της Κερυνείας. της Λήδρας (Λευκω· 
οίας) και άλλων προϊστορικών θέσεων της Κύ· 
πρου, ως και προς τους κατοίκους της Τροίας. 

6 (1} · Ορα Cours Complet de Grammalre Greeque par 
Ε. Sommer 1883, ρ. 361·2 και ρ. 367·368. Επίσης Σύνο· 
ψις της Ελλην. Γραμματολογίας υπό Σωτήρ. Α. Σακελ· 

λαροπούλου 1895 σελ . 2 και εφ. 

7 (1} Ο κ. Ε . Κωνσταντινίδης, Εφδ. των Αρχαιοτ. ηρμή· 

νευσεν ευφυώς. την λέξιν .. rιωνάν· ως σημαίνουσαν 
θέσιν ή αποικισμόν των οο/ώνων ... Οι Πέρσαι, . Αραβες 
και Τούρκοι καλούσιν έτι και νυν τους · Ελληνας 
οο Γιουνάν .. και την Ελλάδα .. rιουνανιστάν .. τηριiσαν
τες την του λαού τούτου αρχαiαν ονομασίαν. Κατά 
την αρχαιότητα το όνομα των Ελλήνων συλλήβδην· 

ην γνωστόν παρά μεν τοις Ινδοiς ως Ιαυάνα. παρά δε 

τοις Εβραίαις ως Ιαυάν . παρά τοις Πέρσαις ως Ιούνα ή 
Ιάουνα. παρ' Ασσυρίοις Ιαουνόϊο. πορ ' · Αραψιν Ιουνά
νι . κλπ .. (όρο Ι. Μυριανθ. Περί των Αρχαίων Κυπρίων 

1869. σελ. 10.} 

Συνεχίζεται 


